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KRISLAI
Sunkiai išsprendžiamas 

klausimas
Kodėl smerkiame, o ne 

sveikiname?
Vieni apiplėšimui, 

kiti apsigynimui
Niekas iš jo sankcijų 

neišėjo
Militaristų agento balsas
A. BIMBA

Pastaromis dienomis šioje 
šalyje vėl labai pagyvėjo 
diskusijos ir ginčai branduo
linės (atominės) jėgos klausi
mu. Tai matome ir iš trumpo 
spaudoje kovo 30 d. praneši
mo iš Vernon, Vt., kur, kaip 
žinia, veikia Vermont Yan
kee branduolinė jėgainė. Pa
sirodo, kad ten įvyko didžiu
lė apylinkės žmonių protesto 
prieš tą jėgainę demonstraci
ja, kurią užpuolė ginkluota 
policija ir ištaškė. Net 62 
demonstrantai suareštuoti ir 
sumesti už grotų. Jie bus 
teisiami ir baudžiami.

Reikia pabrėžti, kad šiuo 
branduolinės jėgos, kaip vė
liausio energijos šaltinio, nė
ra vienos nuomonės ir Ame
rikos pažangioje visuomenė
je. Daug kas mano, kad 
reikalinga ir naudinga ją 
vystyti ir steigti naujas jė
gaines. Bet daug kam atro
do, kad be šio naujo energi
jos šaltinio bent kol kas 
galima ir reikia apsieiti. Jos 
pavojingos, jos negali būti 
šimtu procentų saugiomis 
nuo tokių nelaimių, kokia, 
pav., prieš metus įvyko 
Three Miles Island jėgainėje.

Kaip žinoma, branduolinė 
jėga, kaip energijos šaltinis, 
yra plačiai vystoma ir socia
listiniuose kraštuose. Bet 
nieko nesigirdėti apie kokius 
nors ten žmonių protestus 
prieš tai.

□
Reakcininkai sako, kad jie 

pažangiųjų amerikiečių nebe- 
suprantą. Girdi, vietoje pre
zidentą Carterį karštai svei
kinti už siūlymą federalinį 
biudžetą sumažinti kokiais 
penkiolika bilijonų dolerių, 
jūs jį kritikuojate ir smer
kiate.

Taip, pažangiečiai jį aštriai 
kritikuoja. Bet ne už tai, kad 
jis siūlo biudžetą sumažinti, 
bet už tai, ir tiktai už tai, 
kad tas jo sumažinimas daro
mas ne ten, kur turėtų būti 
sumažintas, bet ten, kur jis 
turėtų būti dargi smarkiai 
padidintas. Jo siūlomas su
mažinimas daromas darbo 
liaudies sveikatos apsaugos, 
apšvietos ir kitų svarbių so
cialinių poreikių sąskaita. 
Sumažinimas turėtų būti da
romas militarizmo ir ginkla
vimosi sąskaita. Na, o prezi
dentas, kaip žinia, militari- 
niams reikalams biudžetą 
dargi keliais bilijonais dole
rių padidina. Štai už ką jį 
smerkia pažangieji amerikie
čiai.

□
Praeitą pirmadienį vietinė

je spaudoje skaitėme prane
šimą, kad mūsų New Yor- 
kas, vadinamas kapitalistinio 
pasaulio sostine, esąs tiesiog 
skandinamas milijonuose 
rankinių ginklų (pistoletų). 
Vieni, sako, juos perka api
plėšimui, o kitų apsigynimui 
nuo plėšikų. Ir niekas nė 
nebando tam ginklavimuisi 
užkirsti kelią. Greitu laiku 
šis didmiestis taps viena la-

[Tąsa 5 pusi.]

Prieš draftą! Prieš karą! Pasmerkė Jungtinių Valstijų
ilitarinių jėgų

Baisiausia nelaimė 
Siaurės Jūroje

koncentravimą

Washingtonas.—-Nepaisant labai prasto šalto oro, kovo 
22 dieną ruošta demonstracija po šūkiais “Prieš draftą! 
Prieš karą!” buvo bene skaitlingiausia iš visų protesto 
demonstracijų, ruoštų šalies sostinėje nuo Vietnamo karo 
laikų. Iš visos plačiosios šalies suplaukė daugiau 40,000 
jaunų vyrų ir moterų. Visa eilė kalbėtojų pasmerkė 
prezidento Carterio sukeltą karinę isteriją ir užmojį 
sugrąžinti verstiną militarinę tarnybą.

Šioje nuotraukoje parodomas vaizdas prie Baltojo Namo.

Planuoja II os naujos
priemonės prieš Iraną

Washingtonas. — Valdiš
kuose šios šalies rateliuose 
kalbama, kad mūsų vyriau
sybė planuojanti imtis naujų 
priemonių-sankcijų prieš Ira
ną. Jos būsiančios, kol kas,

■Ilinojaus valstijos 
piliečiams proga

Charles Wilson
Chicago, Ill. — Charles 

Wilson yra ilgametis veikė
jas ir kovotojas už taiką, 
pažangų ir šviesesnį rytojų 
visai žmonijai. Jis dabar yra 
Komunistų Partijos kandida
tu į Jungtinių Valstijų Sena
tą. Illinojaus piliečiai turės 
progą šį rudenį jį išrinkti ir 
pasiųsti savo atstovu į Kon
gresą.

FAŠISTŲ AUKA

Kovo 24 dieną Salvadore mišias laikant keturi ginkluoti 
fašistai įsiveržė į bažnyčią ir nušovė Arkivyskupą Oscar A. 
Homero. Velionis buvo liberališkų pažiūrų, pasižymėjęs 
kovoje už taiką ir žmogaus teises. Fašistams jis nepatiko. 
Jie jį net vadino “komunistu”, kuomi, žinoma, jis niekados 
nebuvo.

Nuotraukoje matome vienuoles prie kritusio arkivysku
po.

išimtinai ekonominės ir poli
tinės. Jų tikslas: priversti 
Irano vyriausybę paleisti vi
sus amerikinius įkaitus, ku
rių, kaip žinia, yra net 50. 
Jie tebelaikomi užimtoje 
Amerikos ambasadoje Tehe
rane. Gandai, kad jie būsią iš 
ambasados iškelti ir laikomi 
kitur, kad kai kurie jų būsią 
teisiami ir nubausti kaipo 
šnipai, nepasitvirtina.

Tuo tarpu iš Egipto sosti
nės pranešama, kad operaci
ja buvusio Irano karaliaus 
(šacho) Riza Pahlevi pilve 
gerai pavyko ir už kokio 
desėtko ' dienų jis jau iš 
ligoninės būsiąs paleistas.

Išrinkimas 
parlamento 
Irane atidėtas

Teheranas. — Buvo sako
ma, kad šiomis dienomis bus 
išrinktas Irano parlamentas, 
kuris sudarys naują valdžią, 
kuriai bus pavesta išspręsti 
amerikinių įkaitų likimas. 
Bet dabar Revoliucinė Tary
ba išrinkimą parlamento ati
dėjo neribotam laikui, ir 
nėra žinios, kada nauja vy
riausybė susikurs. Tas pats 
dabar ir su įkaitų likimu: 
nėra žinoma, kada ir kaip jis 
bus išspręstas.

New Delhi, Indija. — Ko
vo 23-25 dienomis Indijos 
sostinėje įvyko Tarptautinė 
Taikos ir Saugumo Azijoje 
Konferencija. Joje dalyvavo 
net 65 šalių atstovai. Jie 
buvo susitikę ir su Indijos 
premjere Indira Gandhi ir 
Užsienio Reikalų Ministru 
Narasimha Rao.

Konferencija griežtai pa
smerkė Jungtinių Valstijų 
militarinių jėgų koncentravi
mą Persian Gulf-Indian 
Ocean regijone ir kišimąsi į 
ten esančių kraštų vidinius 
reikalus. Konferencijos 
priimtoje rezoliucijoje reika
laujama, kad Jungtinės Val
stijos tas jėgas iš šio regijo- 
no iškraustytų. Konferencija 
reikalauja, kad Jungtinės 
Valstijos savo militarines ba
zes likviduotų-uždarytų 
Omane, Bahraine, Egipte, 
Kenijoje ir Somalijoje.

Su dideliu susidomėjimu 
konferencija išklausė Afga
nistano atstovo kalbą, kurio
je jis pareiškė, kad Ameri
kos imperializmas savo kari
nes jėgas koncentruoja Indi
jos Jūroje su tikslu užgrobti 
visą naftos gamybą šiame 
Azijos regijone. Afganista
nas reikalauja, kad Jungti

Teisina ryšius su 
buvusiu Irano šachu

Washingtonas. — Valsty
bės sekretorius Cyrus Vance 
Senato Užsienio Reikalų ko
mitete sušilęs teisino ir gynė 
prezidento Carterio ryšius su 
buvusiu Irano karaliumi Riza 
Pahlevi ir jo buvusiu režimu. 
Mat, aspirantas į prezidenti
nius kandidatus Ronald Rea
gan kritikuoja prez. Carterį, 
kad jis nedarąs pakankamai 
tvirto spaudimo į Irano nū
dienius vadus amerikiečius 
įkaitus besąlyginiai paleisti.

JUNGTINIŲ VALSTIJŲ 
GYVENTOJŲ 
SUSKAIČIAVIMAS 
JAU PRASIDĖJO

Washingtonas. — Federa
linis Cenzo Biuras blankas su 
klausimais gyventojams jau 
išsiuntinėjo. Visi esame ragi
nami su Biuru kooperuoti ir 
savo pareigas be delsimo 
atlikti, tai yra, gavę blankas 
jas išpildyti ir sugrąžinti. 
Pagal įstatymus, atsisakęs tą 
padaryti gali būti nubaustas 
$100.

Ankara. — Rytinėje ir 
vakarinėje Turkijos dalyse 
šiomis dienomis nuo labai 
didelio lietaus ir potvynių 
žuvę daug žmonių. Pav., tik 
viename Ayvazhaci miestely
je, turinčiam tik 1,000 gy
ventojų, rasta net 28 lavo
nai.

PASIKĖSINIMAS ANT 
KUBOS ATSTOVO 
GYVYBĖS

United Nations, N. Y. — 
Kovo 25 dieną rasta bomba 
po Kubos atstovo Jungtinėse 
Tautose Dr. Raul Roa Kouri 
automobiliu. Dar laimė, kad 
šioferis ją laiku pastebėjo ir 
atstovo gyvybę išgelbėjo.

Bombos padėjimas yra so
cialistinės Kubos priešų dar
bas.

nės Valstijos tuojau ištrauk
tų karinį laivyną iš Indijos 
Jūros. Jis dar kartą pabrėžė, 
kad Afganistano revoliucinė 
vyriausybė prašė Tarybų Są
jungos apribotos militarines 
pagalbos apsigynimui nuo 
Jungtinių Valstijų ir Kinijos 
ruošiamos agresijos. Kaip 
greitai bus, gautas užtikrini
mas, kad tokio pavojaus Af
ganistanui nebėra, ta tarybi
nė pagalba bus nutraukta.

Bogota, Kolumbija. — De
rybos tarp valdžios ir tero
ristų, kurie Domininkonų 
ambasadoje laiko įkaitais 
grupę užsieninių diplomatų, 
esančios “užšaldytos” be jo
kių rezultatų.

ANGLIJOS ATLETAI 
DALYVAUS 
OLIMPINIUOSE 
ŽAIDYMUOSE

Londonas. — Anglijos 
Olimpinė Asociacija kovo 26 
dienos susirinkime nutarė 
priimti pakvietimą dalyvauti 
įvyksiančiuose olimpiniuose 
žaidimuose Maskvoje. Atletų 
organizacija pasmerkė ir at
metė Anglijos konservatorių 
valdžios rėmimą Jungtinių 
Valstijų prezidento Carterio 
skelbiamo žaidimams boiko
to. Tai didelis smūgis mūsų 
prezidento vedamai kampa
nijai prieš žaidimus.

Plačiai kalbama, kad taip 
pat pasielgs ir Prancūzijos 
bei Austrijos atletai.

talijoje laukiama 
naujos vyriausybės

Roma. — Prezidento pa
skirtas Krikščionių Demo
kratų Partijos vadas Fran
cesco Cossiga sudaryti Itali
jai naują vyriausybę, vietoje 
jo paties vadovaujamai vy
riausybei rezignavus, prane
šė, kad Socialistų Partija jau 
sutiko padėti jam sudaryti 
koalicinę vyriausybę. Dabar 
tik reikia paruošti tokią pro
gramą, kuri bus priimtina 
abiems partijoms. Dabar tuo 
reikalu eina tarp jų derybos.

Jiedu esą optimistai

Helmust Schmidt ir Margaret Thatcher
Londonas.—Anglijoje su oficialiu vizitu lankosi Vokiečių 

Federatyvinės Respublikos Premjeras Elmut Schmidt ir 
tariasi su Anglijos Premjere Margaret Thatcher Bendro
sios Rinkos reikalais. Jiedu esą optimistiškai nusiteikę, kad 
jiems pavyksią išspręsti ir pašalinti iš šio Vakarų Europos 
sambūrio visus nesusipratimus bei sunkumus.

Naftos platforma ir žemėlapis, kur šioji nelaimė įvyko.
Iš kovo 27 į 28 dieną vėlai naktį kilus Šiaurės Jūroje 

netoli Holandijos didelei audrai sugriuvo naftos platforma 
su daugiau kaip 200 žmonių. Nelaimėje net 137 žmonės 
žuvo!

Lietuvos 
konkurso

Vilnius. — Paskelbti 1978- 
1979 mokslo metų sąjunginio 
studentų gamtos, technikos 
ir humanitarinių mokslų ge
riausių darbų konkurso lau
reatai. Respubliką pasiekė 
džiugi žinia—keturi mūsų 
studentų moksliniai darbai 
pripažinti geriausiais. Nuga
lėtojų vardus iškovojo Vil
niaus universiteto studentė 
V. Cibutavičienė už darbą 
ekonomikos mokslų srityje. 
Vilniaus inžinerinio statybos 
instituto studentas V. Indri-

studentų 
laureatai
liūnas už darbą inžinerijos 
ekonomikos mokslų srityje, 
Kauno politechnikos institu
to studentai A. Kriščiukaitis, 
R. Lukšaitis, E. Oželis už 
darbą staklių gamybos srity
je ir to paties instituto stu
dentas R. Balkevičius už 
darbą prietaisų gamybos sri
tyje. “Komj. tiesos” inf.

Per visą šalį 
ruošia protestus

Amerikos Darbo Federaci
jos-Industrinių Organizacijų 
Kongreso Industrinis depar
tamentas susirūpinęs Kon- 
gresan įneštu antidarbinin- 
kišku biliumi S.2153, kuris 
greitu laiku bus svarstomas 
Senate. Darbo unijos dabar 
ruošia masinius protesto su
sirinkimus. Prieš kelias die
nas toks susirinkimas įvyko 
Pittsburgh, Pa. Jame daly
vavo daugiau kaip 1,000 dar
bininkų. Susirinkimas priė
mė rezoliuciją, kurioje reika
laujama, kad Kongresas šį 
bilių atmestų. Susirinkimas 
siūlo darbo unijoms paskelbti 
visuotiną vienos dienos pro
testo prieš bilių streiką.

Cairo. — Izraelio ambasa
doriaus Eliahu Ben-Elissar 
su visais savo pagelbininkais 
esąs Egipte jau pilnai įsikū
ręs.

Springfield, Mass. — Kovo 
27 dieną kilus gaisrui viena
me dideliame apartamenti- 
niame name gaisre žuvo trys 
suaugę žmonės ir vienas tik 
10 mėnesių kūdikis.
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Taurus lietuvių liaudies sūnus
Vinco Mickevičiaus-Kapsuko rimtosioms gimimo metinėms

Mūsų audringas XX amžius išliks žmonijos istorijoje, I 
kaip didžiausio jos istorinio posūkio liudininkas. Tas 
posūkis—tai 1917 metais įvykusi Didžioji Spalio socialistinė 
revoliucija. Pirmą kartą valdžią į savo rankas paėmė darbo 
žmonės—pagrindiniai visų gyvenimo gėrybių kūrėjai. Juos 
į žūtbūtinę kovą vedė komunistų partija, kurios priekyje 
buvo Vladimiras Leninas.

Jaunos Tarybų Rusijos sutvėrimas buvo įkvepiančiu 
pavyzdžiu ir kitų kraštų darbininkams, valstiečiams, 
kareiviams. Po metų nuo Spalio revoliucijos ir Lietuvoje 
pirmą kartą ilgaamžėje mūsų tautos istorijoje buvo i 
paskelbta tarybų valdžia, kurią vykdė Laikinoji revoliucinė 
darbininkų ir valstiečių vyriausybė. Pirmuoju jos premje
ru, arba kaip įrašyta ano meto dokumentuose—Liaudies j 
komisarų tarybos pirmininku, tapo Vincas Mickevičius- i 
Kapsukas. Jam tada buvo vos 38 metai. Nugyventa, 
atrodytų, nedaug, o už pečių ilgas revoliucinės kovos Į 
kelias—nuo carinių kalėjimų, ištremties Sibire iki aukšta- 
mūrės Amerikos. Tą kelią yra graži proga dabar prisiminti, 
minint šimtąsias V. Mickevičiaus-Kapsuko gimimo meti
nes, kurios bus ateinantį pirmadienį.

Jis gimė 1880 metų balandžio 7 dieną Būdviečiuose 
(dabartiniame Vilkaviškio rajone). Tėvai buvo pasiturintys 
ūkininkai, todėl nutarė sūnų leisti į mokslus. Kai Vincas 
išėjo pradžios mokyklą, tėvas jį atvežė į Marijampolės 
gimnaziją. Jai užbaigti Vincui tetrūko vos vienos klasės, 
bet pamaldūs tėvai užsispyrė ir pasiekė savo. Sūnus 
nusilenkė jų valiai ir 1897 metais įstojo į Seinų kunigų 
seminariją. Daugelio valstiečių, kurie išgalėjo vaikus leisti 
į mokslą, svajonė buvo pamatyti savo sūnus su juoda 
kunigo sutana. Kiek daug jaunuolių tais laikais prieš savo 
prigimtį ir norą tapo aklais neegzistuojančio dievo tar
nais! . .

Tačiau septyniolikmetis Vincas Mickevičius neilgai tepa
buvo nuolankių avinėlių tarpe. Matyt, toji beprasmė tėvų 
prievarta įžiebė jo širdyje pirmąsias blaivaus materialisti
nio nusistatymo kibirkštis. Jis vis dažniau atvirai ėmė 
sakyti, kad ir dievas danguje, ir caras žemėje yra 
bereikalingai užsikorę ant darbo žmonių sprando. Dar 
nepasibaigus pirmiesiems mokslo metams, Vincas už 
anticarinę veiklą pašalinamas iš kunigų seminarijos. Taip 
prasidėjo jo sąmoninga revoliucinė veikla.

Pagrindiniu savo kovos ginklu jaunasis Vincas Mickevi
čius pasirenka plunksną. Vos devyniolikos metų būdamas, 
jis parašo ir išspausdina pirmąsias savo korespondencijas 
demokratinės krypties spaudoje. Suprantama, tų straips
nių jis negalėjo pasirašyti savo vardu, tai padėdavo įvairius 
išsigalvotus slapyvardžius. Ilgainiui jis vis dažniau ėmė 
pasirašinėti—V. Kapsukas. Po daugelio metų paklaustas, 
kodėl pasirinko tokį slapyvardį, atsakė, kad visada 
žavėjęsis Vinco Kudirkos asmeniu ir kūryba. Vincas 
Kudirka dažnai po savo raštais pasirašydavęs Vincas 
Kapsas. Jis—Mickevičius—save laikęs mažesniu rašytoju, 
todėl ėmęs pasirašinėti Kapsuku, nors tikrumoje, mums 
atrodo, išėjo kitaip. Tai patvirtina ir dvylika V. Kapsuko 
raštų tomų, kurie buvo išleisti Tarybų Lietuvoje 1960-1978 
metais. Daugelį tose knygose sudėtų straipsnių V. 
Kapsukas parašė iš asmeninio revoliucionieriaus kovotojo 
patyrimo, už kurį jam nekartą teko sumokėti net savo 
laisve.

Pusseptintų metų atsėdėjęs Vilniaus, Suvalkų, Varšuvos 
ir Vladimiro kalėjimuose, V. Kapsukas buvo ištremtas į 
Sibirą. Tenai išbuvęs pusmetį, draugų padedamas Vincas 
pabėgo. Keletą mėnesių nelegaliai pagyveno Latvijoje ir 
Lietuvoje, o 1914 metų pavasarį išvyko į užsienį. Balandžio 
mėnesį Krokuvoje V. Kapsukas pirmą kartą pasimatė su 
V. Leninu.

Prasidėjo pirmasis pasaulinis karas. Krokuva, buvusi 
tuometinės Austrijos sudėtyje, tapo nesaugi vieta emi
grantams iš Rusijos, suėjusios į konfliktą su Austro-Veng
rijos imperija. 1914 metų gruodžio mėnesį V. ^apsukas 
išvyksta į Škotiją, kur tuoj pats įsitraukia į aktyvią veiklą. 
Jis redaguoja darbininkiškus laikraščius “Socialdemokra
tas” ir “Rankpelnis”, kuriuose būdavo aštriai pasisakoma

prieš imperialistinį karą. Tie laikraščiai, V. Kapsuko 
žodžiais, šaukė “Lietuvos proletariatą kovai su caro valdžia 
ir galutiniam socializmo įvykdymui”. Už revoliucinę veiklą 
V. Kapsuką ėmė persekioti ir Anglijęs policija. Pažangio
sios lietuvių organizacijos jį pakvietė atvykti į Ameriką. 
1916 metų vasarą V. Kapsukas slaptai pasiekė Kanadą, o 
netrukus pervažiavo į Jungtines Amerikos Valstijas. Jis 
tuojau pat gavo redaguoti Philadelphijoje ėjusius Lietuvių 
socialistų sąjungos žurnalą “Naujoji gadynė” ir laikraštį 
“Kova”. V. Kapsukas savo straipsniuose ryžtingai demas
kavo dešiniųjų socialistų veidmainingą “tėvynės gynimo” 
šūkį. Su tuo šūkiu buvo siunčiami vieni kitus žudyti 
darbininkai ir valstiečiai, apvilkti skirtingų valstybių 
kareiviškomis milinėmis. V. Kapsukas ėjo vienoje gretoje 
su tais, kurie ragino padėti šautuvus ir nusimesti nuo savo 
pečių siurbėles išnaudotojus.

Po daugelio metų labai norėtųsi patirti, kurioje senosios 
Philadelphijos vietoje darbavosi V. Kapsukas. Atskleidžia
me tuometinio “Kovos” redakcijos bendradarbio Rojaus 
Mizaros publicistinių prisiminimų knygą “Žvilgsnis į 
praeitį”: “Kovos” leidykla, prie kurios tuomet veikė 
lietuvių socialistų sąjungos raštinė, buvo toje vietoje, kur 
dabar prasideda didelis tiltas, jungiantis Philadelphią su 
Camdeno miestu, Pennsylvania ir New Jersey valstija. Tai 
buvo lūšnynų rajonas, senamiestis”. Šiandien nei to namo, 
nei tos gatvės nebėra. Tačiau niekada iš mūsų atminties 
neišblės tie darbai, kuriuos nuveikė Vincas Kapsukas, vos 
metus tepagyvenęs tarp Amerikos lietuvių. Nepaprasti 
įvykiai, prasidėję Rusijoje ankstyvą 1917 metų pavasarį, jį 
šaukte šaukė gimtinėn.

Nepaisydamas galimų pavojų, 1917 metų balandžio 
mėnesį su grupe politinių emigrantų V. Kapsukas sėdo į 
laivą ir per du mėnesius po nelengvų nuotykių ir kliūčių 
pasiekė Petrogradą. Ten jau virte virė revoliuciniai 
įvykiai. Caras buvo nuverstas dar kovo mėnesį, tačiau 
Laikinoji buržuazinė vyriausybė nenutraukė šalį alinančio 
karo, nedėjo sau pirmon vieton darbo žmonių reikalų. 
Bolševikai su Leninu priešakyje nutarė imti valdžią į savo 
rankas. Su jais buvo ir ryžtingas lietuvis kovotojas Vincas 
Mickevičius-Kapsukas. Vos nuvertus Laikinąją vyriausybę, 
jis skiriamas į labai aukštas pareigas—Valstybės iždo 
komisaru. Kai jaunos Tarybų Rusijos sostinei ėmė grėsti 
mirtinas pavojus, V. Kapsukas išvyko į frontą kovoti su 
Krasnovo gaujomis. Atšauktas iš fronto, jis skiriamas 
Lietuvos reikalų komisaru. Po Bresto taikos (1918 m. 
vasario 10 d.) visos jo mintys vis labiau krypsta į kaizerinių 
vokiečių okupuotą Lietuvą. Net tuo neramiu metu 
Kapsukas nepamiršta savo kovingos plunksnos. Jo rašiniai 
dažnai spausdinami neseniai pradėjusiuose eiti lietuviškuo
se leidiniuose “Tiesa”, “Komunistas”. Viename tuometinių 
savo straipsnių V. Kapsukas rašė: “Mūsų uždavinys ir 
Lietuvoje sukurti savarankę proletarinę Lietuvos Komu
nistų partiją, o ne su “savąja” buržuazija”. Į šį tikslą 
Vincas Kapsukas ėjo visą ankstesnį savo gyvenimą.

1918 metais jis du kartus buvo nelegaliai atvykęs į 
okupuotą Vilnių ir daug prisidėjo prie Lietuvos komunistų 
partijos įkūrimo. Pirmasis LKP suvažiavimas slaptai įvyko 
Vilniuje 1918 metų spalio 1-3 dienomis. Vos po dviejų 
mėnesių tų pačių metų gruodžio 8 dieną LKP Centro 
komitetas savo posėdyje sudarė Lietuvos Laikinąją revo
liucinę darbininkų ir valstiečių vyriausybę, kurios pirmi
ninku ir buvo paskirtas Vincas Mickevičius-Kapsukas. Jį 
vienu sykiu užgriuvo begalės rūpesčių, tarp kurių buvo 
svarbiausi—stambios kapitalistinnės nuosavybės nacionali
zavimas, dvarų žemių tvarkymo perdavimas darbininkų 
komitetams, respublikos ginkluotųjų pajėgų organizavi
mas, vietinių tarybų valdžios organų stiprinimas. Tuo pat 
metu V. Kapsukas neatidėjo į šalį ir kultūros, mokslo, 
liaudies švietimo reikalų. Jo asmeniniu rūpesčiu beveik po 
šimto metų pertraukos vėl atvėrė duris Vilniaus universi
tetas.

Tačiau neilgai buvo lemta gyvuoti tada jaunai Lietuvos 
Tarybų socialistinei respublikai. 1919 metų balandžio 19 
dieną pilsudskininkai įsiveržė į Vilnių, ir Tarybų valdžia 
buvo pasmaugta. Tiesa, 1920 metų liepos mėnesį Raudonoji 
Armija atvadavo Vilnių ir perdavė jį Lietuvai. Kapsukas 
pasiliko mieste dirbti pogrindinio darbo. Bet tų pačių metų 
spalio 9 dieną senąją mūsų krašto sostinę užėmė buržuazi
nės Lenkijos generolo Želigovskio pulkai ir vėl beveik 
dvidešimčiai metų atplėšė ją nuo Lietuvos.

LKP delegatu 1921 metais V. Kapsukas siunčiamas 
Maskvon į Komunistų Internacionalo trečiąjį kongresą. 
Nuo tada jis pasilieka pastoviai gyventi ir dirbti Maskvoje. 
Kurį laiką dėstė partinėse mokyklose, o vėliau perėjo 
dirbti į Komunistų Internacionalo Vykdomąjį komitetą.

Nors trumpai aptariant pagrindinius V. Kapsuko plačia
šakės veiklos bruožus, būtina paminėti ir jo kaip rašytojo, 
literatūros kritiko palikimą. 1929 metais išleistoje knygoje 
“Caro kalėjimuos” yra sudėti ne tik jo 1906-1913 metais 
kalėjimuose vesti užrašai, atsiminimai, bet ir apsakymai. Iš 
jų ypač įspūdingi, su gyvais įsimenančiais veikėjais yra 
“Didysis nusikaltėlis”, “Ponas viršininkas”, “Mažasis Ro
manas”. Be to, V. Kapsukas yra daug tyrinėjęs daugelio 
lietuvių rašytojų kūrybą. Apie pirmojo mūsų proletarinio 
poeto Juliaus Janonio, apip rašytojo Jono Biliūno kūrybą ir 
gyvenimą V. Kapsukas yra parašęs po atskirą knygą.

Amžinai pasinėręs į daugybę darbų ir rūpesčių, V. 
Kapsukas mažiausiai turėjo laiko rūpintis savo asmeniniu 
likimu. Tik perkopęs per 40 metų, jau gyvendamas 
Maskvoje, jis sukūrė šeimą. Susilaukė sūnaus Vinco ir 
dukteras Lenos, kurie abu dabar dirba ir gyvena Vilniuje.

Amžina įtampa, iš caro kalėjimų išsinešta džiova ir vėliau 
prisidėjusi širdies liga anksti pakirto Vinco Mickevičiaus- 
Kapsuko sveikatą. Jis mirė 1935 m. vasario 17 dięną, 
nesulaukęs nė 55 metų. Šiandien V. Kapsuko vardu 
pavadintos miestų gatvės, kolūkiai. 1955 metais šis vardas 
suteiktas Marijampolės miestui ir Vilniaus Valstybiniam 
Universitetui.

Urna su V. Kapsuko palaikų pelenais palaidota Maskvos 
Novodevičės kapinėse. Šiomis dienomis bebaimio revoliu
cionieriaus kovotojo kapas vėl skęsta gėlėse. Tarybų 
Lietuvos pasiuntiniai, įvairių kitų broliškų tarybinių 
respublikų žmonės ateina nulenkti galvas nedidelio krašto 
tauriajam sūnui, įnešusiam svarų indėlį į bendrą kovą už 
viso pasaulio darbo žmonių išvadavimą iš išnaudotojų 
jungo. Prie šios pagarbos jungiamės ir mes, pažangaus 
judėjimo Amerikoje dalyviai ir rėmėjai. J. Galvenis

Kas ką rašo ir sako
KOMUNISTAI UŽ VIENĄ, 
SUVIENYTĄ AIRIJĄ

Kaip žinia, jau seniai Airi
jos šiaurinė dalis yra nuo jos 
atplėšta ir pavadinta Šiaurės 
Airija. Jos didelė dauguma 
gyventojų yra protestantai. 
Ją valdo Anglija.

Nereikia nė aiškinti, jog 
didelė pasaulio airių daugu
ma norėtų matyti suvienytą, 
vieną Airiją. Dabartinė pa
dėtis yra nesveika, nenorma- 
liska.

Ką šiuo klausimu sako 
abiejų Airijų pažangiečiai su 
komunistais priešakyje?

Į šį klausimą atsako H. 
Einikis straipsnyje “Šiaurės 
Airijos problemą galima iš
spręsti”, paskelbtame “Kom
jaunimo Tiesoje” kovo 12 d.

Autorius sako:
“Daugelį metų 13 tūkstan

čių Didžiosios Britanijos ka
reivių, nusiųstų į Olsterį, 
šalies vyriausybė bei jos ži
nioje esančios Šiaurės Airi
jos provincijos valdžia min
džikuoja vietoje, bandydami 
išspręsti šio krašto proble
mą. Du tūkstančiai aukų dėl 
betisklių susirėmimų, dauge
lis pasitarimų, konferencijų 
bei derybų taip ir neatnešė 
šios smurto iškankintos pro
vincijos gyventojams nei ra
mybės, nei taikos. Nejaugi 
nėra išeities iš aklavietės, į 
kurią įstūmė Šiaurės Airiją 
oficialusis Londonas bei jo 
kariauna, nesutarimai tarp 
įvairių tikybų atstovų, be
veik tolygūs pilietiniam ka
rui.

Atsakymą pateikė bendra
me pareiškime Airijos ir Di
džiosios Britanijos Komunis
tų partijos. Jos nurodė, jog 
Olsteriui nereikalingas Lon
dono diktatas. Jį Šiaurės 
Airijoje turi pakeisti visų šio 
krašto piliečių išrinkti liau
dies atstovų rūmai. Jų veiklą 
turėtų reglamentuoti pilieti
nių teisių įstatymas, pagal 
kuri visi airiai, nepaisant 
tikėjimo, turėtų lygias tei
ses. Būtina, sakoma pareiš
kime, suteikti Olsteriui apsi
sprendimo teisę, panaikinti 
nepaprastąją padėtį, ypatin
gos paskirties teismus, su
grąžinti Didžiosios Britanijos 
karinius dalinius į kareivi
nes, sudaryti naują krašto 
policiją, kurioje būtų situaci
ją ir gyventojų skaičių atitin
kantis tvarkos saugotojų 
protestantų ir katalikų skai
čius.

Šie pasiūlymai—realūs. Jie 
paremti Olsterio, Airijos bei 
Didžiosios Britanijos demo
kratinių jėgų pažiūromis. 
Jie, matyt, atitinka ir Šiau
rės Airijos gyventojų daugu
mos pažiūras. Bet vargu ar 
ponios M. Thatcher vadovau
jama vyriausybė ir įstaty
mus leidžiančių rūmų atsto
vai, nepriklausomai nuo pa
žiūrų, taip lengvai atsisakys 
savo pozicijų . . .”

“TOKS TOKI PAŽINO IR
I SVEČIUS PAVADINO”

Šis senas posakis šiandien 
labai tinka mūsų lietuviš
kiems smetoniniams reakci
ninkams klevelandiškės 
“Dirvos” pastogėje. Jiems 
tik Ronald Reagan būdamas 
prezidentu, išgelbėtų ne tik 
mūsų platųjį kraštą, bet ir 
visą pasaulį nuo visų bėdų, 
sunkumų ir nelaimių.

Tik klausykite:
“Iš visų esamų prezidenti

nių kandidatų, tik jis vienas 
nepataikauja hedonizme pa- 
skendusiems individams, bet 
reikalauja konstitucinio pa
pildymo kuris apsaugotų ne
gimusio asmens gyvybę ir 
teisę gimti.

R. Reagan, būdamas giliai 
tikintis ir suprasdamas reli
gijos reikšmę žmogaus gyve
nime, reikalauja konstituci
nio pakeitimo, kuris garan
tuotų teisę savanoriškai mal
dai mokyklose.

Jis, matydamas komuniz
mo grėsmę ir prezidento J. 
Carter vienašališką nusigin
klavimą, reikalauja bombo
nešio B-l, MX raketų ir 
neutrono bombos gamybos.

R. Reagan, norėdamas su
laikyti internacionalaus ko
munizmo ekspansiją paver
giant laisvas tautas, reko
menduoja Kubos blokadą, 
kad Sovietų Rusijos ištreni
ruoti kariai negalėtų būti 
panaudoti, per pietų Yeme- 
ną, užpuolimui Omano ir 
tuomi užblokuoti Persų įlan
ką.

Jis—asmuo, kuris siekia 
JAV dvasinio ir fizinio rene
sanso.

Tai keli gubernatoriaus R. 
Reagan charakterio ir politi
kos bruožai, į kuriuos lietu
viai, Amerikos piliečiai, tu
rėtų atkreipti dėmesį per 
birželio 3 d. pirminius rinki
mus Ohio valstybėje ir 1980 
m. lapkričio mėn.—renkant 
JAV prezidentą.”

(“Dirva”, kovo 20 d.)

KATALIKU BAŽNYČIA 
ESANTI
KATASTROFIŠKOJE 
PADĖTYJE

“Dipukų” leidinio “Akira
čiai” š. m. vasario mėnesio 
laidoje V. Saudargas polemi
zuoja savo straipsnyje “Vie
nybės Lietuvoje beieškant” 
su anksčiau tūpusio straips
nio “Vienybės, vienybės’’ 
autoriais. Kalba eina apie 
vienybę tarp bažnyčios, ka
talikų, žinoma, ir valstybės. 
Tie autoriai, matyt, stoja už 
tokią vienybę.

Dabar lai kalba Saudargas. 
Jis gi pliekia:

“Žvilgterkim ką straipsnio 
autoriai sako toliau: “Kiek
vienas lietuvis turi būti kata
likas, nors sutinkame, kovin
gu evangelijos skelbėju gali 
ir nebūti”. Tai reiškia, jog 
lietuviui Lietuvoje nebūtų 
pasirinkimo—jis “turi būti 
katalikas”. Aš stebiuosi, ko 
jie šaukia “vienybės, vieny
bės”. Su kuo jie nori tą 
vienybę suorganizuoti, jei 
kiekvienas lietuvis “turi būti 
katalikas”: Jei tai tiesa, tai 
reiškia, kad visi bus privers
ti būti katalikais. Aš stebiuo
si, ar nesvajojama sugrąžinti 
inkviziciją.

Atrodo, kad jie nežino ko
kia yra Katalikų Bažnyčios 
padėtis pasaulyje. Patieksiu 
savo surinktų statistinių 
duomenų. Vakarų Europa 
yra lopšys, kuriame Katalikų 
Bažnyčia išaugo, sustiprėjo, 
ir dabar priartėjo savo saulė
lydį; Katalikų Bažnyčios Va
karų Europoje niekas nevar
žo, jos veiklos netrukdo, bet 
ji sparčiai ten artėja prie 
sunykimo.

1966 m. Italijoj buvo įšven
tinta 918 kunigų, gi 1978 m. 
tik 384.

Prancūzijoj 1965 m. įšven
tinta 646 kunigai, gi 1978 m. 
118 kunigų. Jei palyginsime 
gyventojų ir įšventintų kuni
gų skaičių su Lietuvos, tai 
Lietuva proporcingai dar 
neatrodys labai blogoje pa
dėtyje, o gal net geriau. 1965 
m. Prancūzijoj apleido kuni
gystę 230 asmenų, o po 1971 
metų tas skaičius padidėjo 
iki 700 kiekvienais metais.

Vakarų Vokietijoj Katalikų 
Bažnyčia nuo 1970 metų nu
stoja kasmet tarp 60,000- 
70,000 tikinčiųjų.

Olandijoj skaičiuojama, 
kad pusė visų vaikų bus 
pasitraukę iš Katalikų Baž
nyčios jau 1985 metais.

JAV jaučiamas didelis ku
nigų trūkumas. Nuo Antrojo 
Vatikano suvažiavimo iki šiol 
apleido kunigystę 10,000 ku
nigų. Taip pat seminarijose 
klierikų skaičius sumažėjo 
nuo 49,000 1965 m. iki 11,200 
1978 metais. Ateinančiame 
dešimtmetyje 75% kunigų 
bus virš 65 metų amžiaus, 

nes vyresniems kunigams 
yra sunkiau pabėgti iš kuni
gystės dėl sunkumų surasti 
pragyvenimo šaltinį. 1966 
metais JAV buvo 181,421 
moterų vienuolių. Šiandien 
šis skaičius, yra sumažėjęs 
50,000. Retai tepraeina sa
vaitė, kad neužsidarytų ka
talikiška mokykla.

Kaip matome, statistikos 
duomenys rodo katastrofišką 
ateitį Katalikų Bažnyčiai. Pa
našus likimas Bažnyčios lau
kia ir Lietuvoje. Klaidinga 
puoselėti svajones, kad kata
likai valdys Lietuvą. Taip 
pat klaidinga galvoti, kad 
Lietuvos katalikų Bažnyčios 
kronika turi didelės reikšmės 
Vakarų pasaulyje, kai pati 
Katalikų Bažnyčia yra tokio
je sunkioje padėtyje.”

DIDŽIUOJAMĖS IR 
SVEIKINAME

Dienraščio “Tiesa” kovo 16 
d. vedamajame “Darbo ir 
dainos draugystė apie Tary
bų Lietuvoje saviveiklininkų 
veiklą ir jų pasiekimus, skai
tome:

Iš lūpų į lūpas keliauja 
sparnuoti žodžiai, kad su 
daina “linksmiau gyventi, 
dirbti, mokytis leng
viau . . .”. Daina žmogų iš
kvepia meilei ir džiaugsmui, 
ragina veržtis į priekį, kovoti 
ir nugalėti, nuteikia ramiam 
susimąstymui. Daina šlovi
name gimtąją žemę ir darbą, 
taikią padangę ir tautų drau
gystę. Daina pažymime 
reikšmingiausius visuomeni
nius įvykius, svarbias sukak
tis.

Didžiuliu kultūriniu rengi
niu—Respublikine dainų 
švente—po kelių mėnesių 
ruošiamasi apvainikuoti Per
galės Didžiajame Tėvynės 
kare 35-metį ir Tarybų val
džios atkūrimo Lietuvoje 40- 
metį, Tūkstantiniai dainos, 
šokio ir muzikos kolektyvai 
idėjiška ir meniškai brandžia 
savo pasirodymų programa 
pagerbs Tėvynę, partiją ir 
liaudį, jų neišardomą vieny
bę. Šventėje dalyvaus visų 
Nemuno krašto miestų ir 
rajonų, meno saviveiklos en
tuziastai, taip pat profesio
naliojo meno atstovai.

Respublikinės dainų šven
tės turi per ilgametę savo 
istoriją susiklosčiusias gra
žias ir turtingas tradicijas. 
Džiugu, kad jos kiekvieną
kart papildomos naujais kū
rybiniais sumanymais. Tai 
šventės organizatorių, mūsų 
kompozitorių ir choreografų, 
režisierių ir meno vadovų bei 
atlikėjų nuopelnas. Daug sa
vitų spalvų sužėrės ir Respu
blikinėje dainų šventėje-80.

Dešimtys miestų ir rajonų 
meno saviveiklos kolektyvų 
seniai išmoko įvairių ir gana 
sudėtingą šventės repertua
rą, o dabar stengiasi jį atlikti 
kuo tobuliau. Aišku, kiekvie
ną jų pasitempti ypač skati
na noras patekti į Respubli
kinę dainų šventę ir pasiro
dyti pagrindinėse jos are
nose—juk teisė čia dalyvauti 
atitenka tik geriausiems.

Dabar Tarybų Lietuvoje 
yra daugiau kaip 400 tūks
tančių meno saviveiklininkų, 
kuriuos jungia apie 27 tūks
tančiai kolektyvų, Meno sa
viveiklos vaidmeniui stiprinti 
ypač daug daroma Trakų ir 
Plungės, Jurbarko ir Kauno, 
Kėdainių ir Kapsuko rajo
nuose, Vilniaus ir Kauno, 
Klaipėdos ir Alytaus mies
tuose. Kaip parodė neseniai 
pasibaigusios rajoninės meno 
saviveiklos apžiūros ir kon
trolinė kandidatų į Respubli
kinę dainų šventę atranka, 
beveik visuose respublikos 
rajonuose, ypač tai pasakyti
na apie Skuodą, suaktyvėjo 
ir pagausėjo meno savivei
klininkų gretos, išaugo jų 
meistriškumas”.
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Lietuvos jaunimas renkasi 
naujas profesijas

ATSIMINIMAI APIE VINCĄ KAPSUKĄ
JO 100-ŲJŲ GIMIMO METINIŲ PROGA

V. Kapsukas apie inteligentus ir inteligentiją
A. BIMBA

Tai buvo audringi 1916 metai. Europo
je jau nuo 1914 metų siautėjo baisus ka
ras. Vis aiškiau darėsi, kad ir Jungtinės 
Valstijos slenka į tą pačią skerdynę ir kad 
karas virs pasauliniu karu.

Tuo laiku aš Valparaiso, Ind., lankiau 
mokyklą. Toje mokykloje buvo nemažas 
būrelis lietuvių, gal net apie šimtas dar jau
nų vyrų ir moterų. Turėjome Lietuvių Mok
sleivių Draugiją. Draugija užlaikė nors

kuklią, bet gana turtingą lietuvišką biblio
tekėlę. Buvau tos bibliotekėlės tvarkytoju 
ir gyvenau prie jos nedideliame kambarė
lyje. Už bibliotekėlės prižiūrėjimą nemo
kamai gavau kambarį. Toks buvo draugi
jos patvarkymas. Tai buvo didelė man pa
rama. Be to, į biblioteką sueidavo beveik 
visi Amerikos lietuvių leidiniai—laikraščiai, 
žurnalai, knygos, brošiūros, tuo būdu turė
jau puikiausią progą sekti visą Amerikos 
lietuvių gyvenimą, jų organizacijų, draugi
jų, klubų, kuopų veiklą.

Dabar apie šios mokyklos lietuvius stu
dentus bei moksleivius. Jų tarpe buvo ke
letas seniau besimokančių — pav., J. Vit
kus, kuris tapęs daktaru ilgai gyveno Cle- 
velande (dabar jau miręs) ; Dr. Bertašius, 
kuris tebegyvena Chicagoje; Jonušas, vais
tininkas (dabar miręs), Kliauga ir dar ke
letas. Kiek supratau, jie buvo mokyklą 
lankę ir Lietuvoje. Mes juos skaitėme “in
teligentais”. Visi jie skaitėsi “pažangie
čiais”, net socialdemokratais. Negalėčiau 
dabar pasakyti, ar jie priklausė prie socia
listų kuopos ar ne. Tik tiek žinau, kad 
jų ten nematydavau. Bet didelė lietuvių 
valparaisiečių dauguma susidėjo iš jaunų 
vyrų ir moterų, pribuvusių lavintis iš fabri
kų ir kasyklų, sunkaus darbo jaunų žmo
nių. Visai natūralu, jog šitie darbininkai— 
moksleiviai kažin kaip susimetė į vieną gru
pę ir su kažin kokiu nepasitikėjimu, gal ir 
pavydu, žiūrėjo į anuos “inteligentus”. Taip 
pat. žinoma, Vitkus ir jo kolegos nelabai 
tenorėdavo draugauti su mumis, tais “pras
čiokais”. Kildavo diskusijos, ginčai, tryni
masis.

Skaitytojas gal paklaus, ką gi tas bendro 
turi su Vincu Kapsuku? Prieisime ir prie 
to. Tuo, kas viršuje pasakyta, norėjau pa
vaizduoti tam tikras sąlygas, kuriose man 
teko pirmu kartu “susipažinti” su Vincu 
Kapsuku, žinoma, ne tik tie išgyvenimai 
ir kontaktas su minėtais “inteligentais” 
mane knietė geriau pažinti ir suprasti ne 
tik lietuviškosios, bet ir bendrai visokios 
inteligentijos vaidmenį klasinėje visuome
nėje. Kaip visus jau pradedančius klasi
niai susiprasti darbininkus, mane baisiai 
pritrenkė Vokietijos socialdemokratijos va
dovybės pasisakymas už vadinamos “tėvy
nės’’ gynimą, už kaizerinį karą. Tai buvo, 
mano supratimu, išsižadėjimas visų mark
sizmo mokymų. Tai buvo išdavimas ir par
davimas darbininkų ir marksizmo, kaip aš 
tą marksizmą tada supratau. Aš, turiu 
prisipažinti, tada buvau pacifistas, griež
čiausias priešas visokių žudymų, visokių 
karų be jokios išimties.

Man gi Vokietijos socialdemokratijos va
dai (Noskė, šeidemanas, Ebertas ir kt.) bu
vo inteligentijos dalis. Inteligentai—išda
vikai ! Darbininkai-proletariatas tokiais va
dais negali pasitikėti.

Gal kaip tik šis įsitikinimas ir kėlė tokį 
didelį nepasitikėjimą ir minėtais valparaisie- 
Čiais-inteligentais.

Kaip ten nebūtų buvę, kaip tik šiuo lai
ku ateina žurnalo “Naujoji gadynė” pirmas 
numeris (už 1916 metų birželio mėn.). Ja
me randu Vinco Kapsuko straipsnį “Inte
ligentijos klausimu”. Tai juk man labai 
rūpimas klausimas. Jį skaitau, jį studijuo
ju.

Jau buvau šį tą girdėjęs apie Kapsuką, 
kaip seną revoliucionierių, kaip dar nuo

1904-5 metų revoliucijos kovotoją už darbo 
žmonių reikalus. Taigi, jei ne jis, tai kas 
kitas galėtų būti didesnis autoritetas inteli
gentijos klausimu?

Savo straipsnyje Kapsukas, žinoma, kal
ba apie Lietuvos inteligentiją. Kas ji per 
viena? Kodėl ji tokia? Koks jos vaidmuo 
buvo revoliucinėse audrose ir koks yra da
bar?

Tokios plačios ir gilios analizės nieka
dos pirmiau nebuvau skaitęs. Tai buvo man 
lyg jr koks akių atidarymas. Nuo to laiko 
Kapsukas man pasidarė artimiausiu ir ge
riausiu mokytoju.

Tai ką gi V. Kapsukas rašė apie inteli
gentiją ir inteligentus? Jo nuomonė įdo
mi, pamokinanti, turinti tam tikros reikš
mės dar ir šiandien.

Kapsukas savo pastabas pradėjo apie in
teligentiją (lietuviškąją) Vinco Kudirkos 
pastabomis apie tūlus inteligentus. Kap
sukas sako: žiūrėkite, nors Kudirka “an
aiptol nebuvo socialistas, bet, tur-būt, nieks 
tiek smūgių nuo jo negavo kaip ta inteli
gentija. Jis tiesiog juos niekšais ir parsi
davėliais vadina”. štai Kudirkos žodžiai.

“Kada gi priešai stvėrė draskyt mus ap
nikę,

“Jūs, kaip niekšai, pabėgot mus vienus 
palikę.”

Pradžioje savo straipsnio V. Kapsukas 
primena ir poeto Vaičaičio nelabai malo
nius komplimentus pasitraukusiems arba 
pabėgusiems iš kovos lauko inteligentams. 
Jų visų norų galas, sako poetas, “degtinė” 
ir “saldus gyvenimas” bei “tuščias erzėji
mas su merginomis”. Jiems nerūpi nei liau
dis, nei jos kančios, jiems dar net pikta, 
kad “vargšai painiojasi po kojų”.

Dar daugiau: V- Kapsukas cituoja vieno 
darbininko inteligentijai “komplimentus”, 
tilpusius Rygos darbininkų savaitraščio 
“Vilnies” 12-me numeryje. Darbininkas 
šaukia: “Atminkite, draugai, kad mūsų in
teligentams labiau rūpi skanus kąsnelis, 
nuo buržuazijos stalo, negu darbininkų rei
kalai”.

Tai visa man labai patiko, tartum patvir
tino ir mano atsinešimą link inteligentijos. 
Argi ne taip pasielgė išdavikiškieji social
demokratijos vadai?

Bet, žinoma, V. Kapsukas nepasitenkina 
tik tuo inteligentų pasmerkimu. Jis—mark
sistas. Jis prie klausimo prieina marksis
tiniu pažiūriu. Jis parodo, kodėl tie inte
ligentai pabėgo nuo darbo žmonių, kodėl 
jie elgiasi taip, kaip elgiasi. Ar tik todėl, 
kad jie buvo “išdykę” bei “sugedę”? Ne, 
jų poelgio šaknų reikia ieškoti visuomeni
niuose santykiuose.

“Pirmiausia,— rašo Kapsukas, — lietuviu 
moksleivinė jaunuomenė yra kilusi iš smul
kiosios buržuazijos ir jos dvasia persiėmu
sį. Su ja ji yra surišta šimtais mazgų, ir 
jos reikalai jai arčiausia prie širdies guli. 
Ir pabaigę mokyklą jie daugiausia reikalų 
turi su turtingesniaįsiais sluoksniais: nuo jų 
dažniausiai priklauso jų visas medžiaginis 
gyvenimas”.

Tiesa, jis sako, kad daugelis inteligentų 
dažnai liaudies priešams tarnauja “tiktai 
už pinigą—kas brangiau moka, tam ir tar
nauja. Bet atsiranda ir giliai įsitikinusių, 
jog tie keliai, kuriais jie eina, tikriausi ke
liai, jog jie tiktai gali suteikti ‘tautai’ labo. 
Tik ta jų ‘tauta’ — tai vien turtingesnieji 
tautos sluoksniai, augančioji lietuvių buržu
azija”.

Mūsų inteligentijos nepastovumas, girdi, 
yra tiktai atspindis tos kylančios lietuvių 
buržuazijos nepastovumo. Kadangi toji 
buržuazija, anot jo, “pažemėmis slankioja, 
kovoja dėl smulkių šios dienos reikalų, nuo
lat svyruoja tai į dešiniąją, tai į kairiąją 
pusę, tai ir mūsų moksleiviai eina tais pa
čiais keliais.”

Bet juk revoliucinių audrų laikais nema
žai moksleivių drąsiai ir pasiaukojančiai 
dalyvavo kovoje prieš caristinę priespaudą, 
ar ne? Kaip tą suprasti? Tas tiesa, b J 
sako Kapsukas, reikia atsiminti, kad “did
žiosios dvasios pakilimo metu—revoliucijds 
metu — ir smulkiąją buržuaziją patraukė 
judėjimo bangon, nes ir ją be galo varžė ir 
išnaudojo caro valdžia”. Taipgi tiesa, kad 
“daugelis moksleivių kovojo net socialde
mokratų eilėse”, bet jie “ten kovojo ne dėl 
to, kad jie staiga būtų pavirtę socialdemo
kratais”. Neigi jie “svajojo apie socialinę 
revoliuciją ir socializmo įvykinimą”. Jei 
socialdemokratai savo pusėn buvo patraukę 
moksleivius ir net smulkiąją buržuaziją, tai 
tik todėl, kad tuomet jie “pas mus buvo 
vienintelė rimta revoliucijos organizacija ir 
ėjo pirmutinėse revoliucijos eilėse”. Bet 
tas dar nepadarė jų tikrais, susipratusiais, 
įsitikinusiais revoliuciniais socialdemokra
tais. Kaip greitai revoliucija praūžė ir pra
dėjo visu žiaurumu siautėti reakcija, tie 
sluoksniai pasitraukė iš kovos lauko. Anot 
Kapsuko: “Kaip lengvai jie pas mus atėjo, 
taip lengvai ir pabėgo, kuomet suslūgo re
voliucijos judėjimas ir pradėjo siausti juo
doji reakcija”.

[Bus daugiau]

Tris dešimtmečius Albinas 
Gauba išdirbo malūne. Ir 
jam atrodė, kad nieko nėra 
mielesnio širdžiai, kaip Strė
vos upės vandens sukamų 
girnų ūžesys, šviežių miltų 
kvapas. Tėvas tikėjosi, kad 
bent vienas jo sūnų bus 
malūnininku, tačiau vaikai 
pasirinko visai kitą kelią.

Gimtajame Trakų rajono 
M. Melnikaitės kolūkyje da
bar gyvena tik sūnus Anta
nas. Baigęs Lietuvos žemės 
ūkio akademiją, jis čia sugrį
žo dirbti agronomu. Vyriau
siasis sūnus Julius turi tech
niko diplomą ir triūsia Vil
niaus statybose. Jaunėlis 
Vincas—Kauno radijo gamy
klos inžinierius. Pagal širdį 
pasirinko savo profesiją ir 
duktė Albina—ji mokytojau
ja Vievio vaikų muzikos mo
kykloje. Suvažiuoja visi su 
šeimomis į svečius, aplanko 
senus tėvus, ir vėl išsiskirsto 
kas kur. Nors kiek ir graudo
ka Albinui Gaubai, kad van
dens malūnai dabar vis daž
niau tampa poilsiavietėmis, 
nes girnas ūkiuose dabar 
suka elektra, tačiau iš širdies 
jis džiaugiasi savo vaikų gy
venimu. Džiaugiasi tuo, kad 
vis daugiau mokyto jaunimo 
sutiksi ne tik mieste, bet ir 
kaime.

Antai vien Trakų rajonų 
diplomuotų agronomų, zoo
technikų ir mechanikų skai
čius nuo 1976 m. pradžios 
padidėjo daugiau kaip pusan
tro karto. Rūpinamasi, kad 
artimiausiais metais visi že
mės ūkio vyriausieji specia
listai būtų baigę aukštąjį 
mokslą. Dėl to gabiausiems 
žemdirbių vaikams ūkiai ski
ria stipendijas ir siunčia mo
kytis.

Tarybų Lietuvos kaime da
bar dirba daugiau kaip 41 
tūkstantis specialistų. Jie 
vadovauja svarbiems gamy
bos padaliniams, technikos 
remonto dirbtuvėms, renka
mi kolūkių pirmininkais, pa
skirti valstybinių ūkių direk
toriais. Technikumų ir aukš
tųjų mokyklų absolventų 
ūkiuose laukia darbas pagal 
specialybę. Kaip ir visi žem
dirbiai, kurių gamybos ir 
buities sąlygos nedaug tebe-
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Kaip vadinti gimines?
Lietuvių kalboje iš tiesų 

yra daugiau giminystės ry
šius reiškiančių žodžių, negu 
vartojame. Vartoseną dažnai 
nulemia gimtoji tarmė, iš jos 
atsineštieji žodžiai; nauji 
sunkiau įsimenami, sunkiau 
tampa mūsų “nuosavybe”. 
Be to, giminystės terminai, 
nors ir gana pastovūs, kaip 
viskas kalboje, kinta; vieni 
jų užmirštami, kiti imami 
vartoti dažniau, įgauna už
mirštųjų reikšmę. Kaip ma
tysime, daugelis giminystę 
reiškiančių žodžių yra dau
giareikšmiai; jie nusako ne 
vieną, o keletą giminystės 
santykių.

Pirmiausia pakalbėsime 
apie šeimos giminystę. Ją 
nusako tokie žodžiai: tėvas, 
motina, sūnus, duktė. Tėvo 
(motinos) tėvai—senelis, se
nelė; senolis, senolė; močiu
tė, tėvukas ir pan. Tėvo 
(motinos) brolis—dėdė (retas 
žodis—avynas—motinos bro
lis). Tėvo (motinos) sesuo— 
teta. Dėdės žmona—teta, 
dėdina, dėdienė. Tetos vy
ras—tetėnas, dėdė. Dėdės 
(tetos) vaikai—pusbroliai ir 
pusserės (kartais dar brolė
nai ir seserėčios). Brolių ir 
seserų vaikai—brolvaikiai ir 
seservaikiai. Sesers duktė— 
seseraitė, seserėčia, dukte
rėčia. Sesers sūnus—seserai- 
tis, seserietis, seserėnas, se- 
serynas, sūnėnas. Brolio 

siskiria nuo miestiečių, spe
cialistai gauna kasmetines 
atostogas, kelialapius į ku
rortus, į turistines keliones 
po šalį ir užsienio valstybes.

Tačiau ir iš kaimo kilęs 
jaunimas labai dažnai pasi
renka pramonines specialy
bes. To reikalauja besiple
čianti liaudies ūkio industria
lizacija.

Vyresniosios kartos žmo
nės prisimena karikatūrą iki 
karo ėjusiame “Kuntaplio” 
satyros ir jumoro savaitraš
tyje. Joje buvo pavaizduota, 
kaip diplomuotas inžinierius 
skaldo akmenis prie Žemai
čių plento statybos. Buržua
zijos valdymo metais Kauno 
universiteto technikos fakul
tetą baigė tik 300 žmonių, 
bet ir jiems gimtinėje sun
kiai sekėsi surasti tinkamą 
darbą. Nemaža dalis iš šios 
saujelės trąukė į užjūrius. 
Dabar gi tik per vienerius 
metus Lietuvoje paruošiama 
beveik trys tūkstančiai inži
nierių. Pokario laikotarpiu jų 
išleista į gyvenimą apie 38 
tūkstančius.

Kasmet gausėja inžinerinių 
specialybių. Per pastaruo
sius keletą metų, pavyzdžiui, 
paruošta nemaža naftos che
mijos technologų, inžinierių- 
opeatorių kylančiam Mažei
kių naftos perdirbimo milži
nui. Kauno Politechnikos in
stitute suburta pirmoji gru
pė, kurioje mokosi vandens 
telkinių apsaugos inžinieriai. 
Daugelį vaikinų ir merginų 
vilioja būsimas darbas Igna
linos atominėje elektrinėje.

Neseniai Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos se
sija patvirtino respublikos 
1980 m. valstybinį ekonomi
nio ir socialinio vystymo pla
ną. Jame numatyta, kad į 
aukštąsias ir specialiąsias vi
durines mokyklas šiemet bus 
priimama 32 tūkstančiai 
žmonių. 26.5 tūkstančio dip
lomuotų specialistų,—iš jų 
daugiau kaip trečdalis,—bai
gusių aukštąjį mokslą, papil
dys gamybinius, kultūros, 
švietimo, sveikatos apsaugos 
kolektyvus. Jų žinios padės 
darbo žmonėms siekti naujų 
aukštumų visose liaudies 
ūkio srityse. V. Bačius 

duktė —brolėčia, brolaitė, 
brolyčia, dukterėčia. Brolio 
sūnus—brolaitis, broliūnas, 
brolėnas, sūnėnas, brolainis, 
broliasūnus. Beje, sūnėnas ir 
dukterėčia kai kuriose tar
mėse reiškia anūką ir anūkę. 
Sūnaus ar dukters vaikai dar 
vadinami: dukraitė, sūnaitis, 
dukterėnas ir pan.

Kita giminystės terminų 
grupė labiau susijusi su san
tuoka. Šiai grupei priskirtu
me tokius žodžiu: marti—sū
naus žmona; žentas—duk
ters vyras; anyta—vyro mo
tina; šešuras—vyro tėvas; 
uošvis—žmonos tėvas; uoš
vė, uošvienė—žmonos moti
na; moša—vyro sesuo, die
veris—vyro brolis; dieverė- 
nas, dieveraičia—vyro brolio 
vaikai; dieverienė—vyro
brolio pati; svainis—1) se
sers vyras, 2) vyro brolis, 
3) žmonos brolis, 4) žmonos 
ar vyro sesers vyras; svainė- 
1) žmonos sesuo, 2) vyro se
suo, 3) brolio žmona, 4) žmo
nos ar vyro brolio žmona; 
brolienė—brolio žmona. Su
tuoktinių tėvai vieni kitus 
vadina svotais (tėvą—svotu, 
o motiną—svočia).

Kaip matome, žodžių, nu
sakančių giminystę, ne tiek 
jau mažai. Taigi ir turtinti 
savo šnekamąją kalbą yra iš 
ko.

Rita Petrokienė
“Mokslas ir gyvenimas”

3-IAS PUSLAPIS

Mažeikiuose atidaryta nauja 200 vietų centrinė ligoninė.
J. Strazdausko nuotrauka

Tarybų Lietuvos naujienos
[TELEGRAMA]

APDOVANOJIMAI 
ŽEMDIRBIAMS

Vilnius. — Kovo 27 dieną 
už didelius laimėjimus 1979 
metų sąjunginiame socialisti
niame lenktyniavime, už dar
bo šaunumą, TSRS Aukš
čiausiosios Tarybos prezidiu
mas didelę grupę Tarybų 
Lietuvos kolūkiečių ir tarybi
nių ūkių darbininkų, specia
listų, rajonų partinių, tarybi
nių, komjaunimo darbuotojų 
apdovanojo TSRS ordinais ir 
medaliais.

Kovo 26 dieną Žemės ūkio 
ministerijos salėje valstybi
nius apdovanojimus mūsų 
pirmūnams įteikė Lietuvos 
TSR Aukščiausios Tarybos 
Prezidiumo pirmininkas An
tanas Barkauskas ir Prezi
diumo pirmininko pavaduo
toja Leokadija Diržinskaitė.

Lenino ordinu apdovanotas 
Kapsuko rajono Kapsuko 
kolūkio traktorininkas, kom- 
baininkas Romas Andriuške
vičius, Kėdainių rajono, Ry
tų Aušros kolūkio brigadi
ninkas Karolis Anušauskas, 
Spalio Revoliucijos ordinu— 
Kretingos rajono Požėlos ko
lūkio brigadininkas Rimantas 
Katkus, Darbo Raudonosios 
Vėliavos ordinu—Trakų ra
jono Tiltų kolūkio kolūkietė 
Stasė Baristienė, Biržų rajo
no Janonio kolūkio brigadi
ninkas Vytautas Gavėnas ir 
daugelis kitų.

Lietuvos Komunistų Parti
jos Centro Komiteto, Lietu
vos TSR Aukščiausiosios Ta- ♦
rybos Prezidiumo ir Ministrų 
Tarybos vardu apdovanotuo
sius nuoširdžiai pasveikino ir 
tolimesnės sėkmės palinkėjo 
Lietuvos Komunistų Centro 
Komiteto pirmasis sekreto
rius Petras Griškevičius.
KINO FESTIVALIS

Šiauliuose buvo surengtas 
septintasis sąjunginis moko

Gaila, kad nebeilgai 
jam teko džiaugtis

Velionio Justo Paleckio pa
skutinis mums, laisviečiams, 
laiškas buvo rašytas 1979 
gruodžio 17 dieną. Dalį jo 
paskelbėme “Laisvėje” veda
muoju š. m. sausio 4 d. 
(laiškas buvo rašytas iš 
Maskvos), bet jo pradžią 
apleidome. O ji skambėjo 
taip:
“Tiesa, dar nespėjau pasida
linti savo džiaugsmu, kad jau 
išėjo nauja mano knyga “Po 
pasaulį pasidairius”. Jos pir
mojoje dalyje telpa apybrai
žos iš mano pirmųjų kelionių 
į užsienį, pradedant 1927 
metais. Tai kelionės į Ryt- prisiuntė ir šią nuotrauką.

Knygą [autografuotą] gavome. Tai bene ir bus velionio 
paskutinė knyga. Tai labai įdomus leidinys. Gaila, kad jam 
juo nebeilga teko džiaugtis. Kaip žinia, draugas Paleckis 
mirė šių [1980] metų sausio 26 dieną.

mųjų filmų festivalis. Ši tra
dicinė kino šventė rengiama 
kas dveji metai vis kitame 
Tarybų Sąjungos mieste.

Devynias dienas Šiauliuose 
buvo rodomi geriausi kino ir 
televizijos filmai, skirti 
moksleivių ir studentų mo
kymui, įvairių sričių specia
listų kvalifikacijos kėlimui. 
Festivalyje dalyvavo šešioli
ka studijų su 80 juostų. Buvo 
parodytos trys Lietuvos ki- 
nostudijos sukurtos juos
tos—“Vytautas Montvila”, 
“Lietuvos pionierija” ir “Lie
tuvos TSR flora ir fauna”.
MOKSLINĖ 
KONFERENCIJA 
UNIVERSITETE

Vilniaus Valstybiniame 
Darbo Raudonosios Vėliavos 
ir Tautų Draugystės Ordinu 
Vinco Kapsuko Universitete 
įvyko mokslinė konferencija, 
skirta Vinco Mickevičiaus- 
Kapsuko gimimo šimtosioms 
metinėms pažymėti.

Pradėdamas konferenciją 
universiteto prorektorius Jo
nas Grigonis pažymėjo, kad 
su Kapsuko vardu susiję 
šlovingiausi šios aukštosios 
mokyklos istorijos puslapiai. 
Kapsuko rūpesčiu 1919 metų 
pavasarį laikinoji revoliucinė 
vyriausybė priėmė dekretą 
dėl universiteto atkūrimo, 
kuris Tarybų Valdžios me
tais tapo stambiu Respubli
kos mokslo ir kultūros cen
tru. 1955 metais universite
tui buvo suteiktas Vinco 
Kapsuko vardas.

Konferencijos dalyviai iš
klausė pranešimus apie Vin
cą Mickevičių-Kapsuką—žy
mų marksistą-leninietį, Lie
tuvos ir tarptautinio darbi
ninkų revoliucinio judėjimo 
veikėją, jo publicistiką, este
tines ir ekonomines pažiūras.

V. Petkevičienė

prūsius, į lenkų okupuotą 
Vilnių, į Tarybų Sąjungą, 
Lenkiją ir Vokietiją. Antroje 
dalyje aprašyta eilė pokari
nių kelionių į Suomiją, Ganą, 
Iraną, Švediją, Bulgariją, In
diją, Olandiją, Daniją, Itali
ją, Vokietijos Federatyvinę 
Respubliką ir Vokietijos De
mokratinę Respubliką.

Turbūt jau teko tą knygą 
matyti, nes kai kam ją pa
siunčiau. Knygos tiražas 
30,000 egzempliorių, bet per 
kelias dienas jos jau knygy
nuose nebebuvo.”

Su laišku draugas Paleckis
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Prie Lietuvių Meno 
Sąjungos ištakų

1979 m. rugsėjo 18 d. 
literatūros kritikas, Vilniaus 
universiteto doc. Bronius 
Raguotis švenčia savo 50-ties 
metų jubiliejų. Jo vardą ge
rai žino ir užsienyje gyve
nantys lietuviai. B. Raguotis 
yra parašęs monografinio po
būdžio studijas apie pažangų 
JAV lietuvių veikėją istoriką 
ir publicistą A. Bimbą, pir
mąjį JAV lietuvių laikrašti
ninką M. Tvarauską, pirmąjį 
mūsų dramaturgą užatlantė- 
je A. Turskį, daug straipsnių 
apie senosios ir dabartinės 
pažangiosios išeivijos veikė
jus, spaudą, draugijas.

B. Raguotis—-dažnas sve
čias “Gimtojo krašto" pusla
piuose. Sveikiname jubiliatą 
ir spausdiname ta proga nau
ją jo straipsnį.

Bronius Raguotis
JAV pažangiųjų lietuvių 

kultūros ir meno gy * tmme 
svarbus ir reikšmingas vaid
muo yra tekęs Lietuvių me
no sąjungai (iki 1938 m. ji 
vadinosi Amerikos lietuvių 
proletarų meno sąjunga). Ji 
turėjo didelės įtakos tos ša
lies lietuvių darbininkų me
niniams sugebėjimams plėto
ti, jų visuomeninei-politinei 
savišvietai.

Kol kas nemaža LMS isto
rijos įvykių ir momentų dar 
nėra nušviesta, kai kurie 
klausimai—neišaiškinti ir ne
tyrinėti arba reikalingi ko
rektyvų. Vienas iš tokių— 
LMS atsiradimas ir įsikūri
mas.

•
XIX a. pabaigoje, ypač 

nuo XX a. pirmojo dešimt
mečio, JAV lietuvių kolonijo
se veikė ir naujai steigėsi 
nemaža darbininkų chorų. 
Prie Lietuvių socialistų są
jungos (LSS), Lietuvių lite
ratūros draugijos (LLD) kuo
pų buvo įsikūrę ar atskirai 
veikė daug dramos ratelių. 
Socialistinės krypties perio
dikoje (“Kovos”, “Laisvės” 
laikraščiuose, “Naujosios ga
dynės” žurnale) aktyviai 
reiškėsi jaunos proletarinės 
literatūros, iš dalies dailės 
jėgos.

Taigi pažangiųjų lietuvių 
darbininkų meninis sąjūdis 
buvo išsiplėtojęs, ir jo toles
nės veiklos interesai, idėji
nis-meninis augimas reikala
vo koncentruoti tas jėgas į 
vieningą specialią proletari
nio meno organizaciją.

Ta linkme buvo žengta 
1916 m. antroje pusėje. Nau
josios Anglijos lietuvių dar
bininkų socialistų sluoksniuo
se kilo sumanymas “suvieny
ti atskiras teatrininkų bei 
chorų grupes į vieną kūną 
bendram darbui”. Šiam tiks
lui 1916 m. rugpjūčio 27 d. 
So. Bostone buvo sukviestas 
scenos ir dailės mylėtojų 
suvažiavimas, įkūręs Ameri- 
kosr lietuvių socialistų daili
ninkų federaciją (ALSDF).

Suvažiavime buvo svarsty
ti organizaciniai klausimai; 
nutarta leisti žurnalą teatro 
ir muzikos reikalams, revo
liucinio turinio scenos kūri
nius, dainų rinkinius; skirti 
premijas rašytojams ir kom
pozitoriams (“Kova”, 1916, 
Nr. 47). Suvažiavimas pabrė
žė tvirtus idėjinius ryšius su 
LSS.

Į pirmąją ALSDF valdybą

buvo išrinkti: pirmininku V. 
Rimkus (poetas Keršto šir
dis), sekr.—P. Mockapetris 
(mėgėjų teatro režisierius, 
aktorius, dailininkas), finan
sų sekr.—J. Vireliūnas (pro- 

Į zininkas J. Svyrūnėlis) ir 
| ižd.—Z. Puišiūtė—visi akty- 
• vūs to meto socialistinio ju
dėjimo veikėjai.

Antrasis ALSDF suvažia
vimas įvyko 1921 m. lapkri

čio 19 d. Brooklyne. Tąsyk 
' Federacijai jau priklausė 30 
j chorų, vienijusių daugiau 
kaip 1000 dainininkų (“Lais
vė”, 1921, lapkr. 23, Nr. 
280).

Nors šios federacijos įkūri
mas ir jos suvažiavimai turė
jo reikšmės plėtojant darbi
ninkų meno jėgas, tačiau 
federacija iš esmės netapo 
visos Amerikos lietuvių pro
letarinio meno organizacija.

Naujų impulsų bręstančiai 
Amerikos pažangiųjų lietu
vių meno draugijai kurtis 
davė Tarybų Rusijos lietuvių 
pasiūlymai. Maskvoje veiku
si Lietuvių proletarų rašyto
jų ir poetų J. Janonio sąjun
ga 1922 m. birželio 11 d. 
laiške paragino Amerikos lie
tuvius įkurti “specialią sce
nos organizaciją”, kuri rūpin- 

j tusi Amerikos lietuvių darbi- 
: ninku teatru (“Laisvė”, 1922, 
į birž. 3).

Netrukus “Laisvė” paskel- 
Į bė ir kitą tos sąjungos laišką 
“Amerikos proletarų meni
ninkai, vienykitės!” (“Lais- 

j vė”, 1922, birž. 19). Šiame 
laiške pažymima, kad Ameri
koje tarp lietuvių esą “užtek- 

i tinai, kaip dirvos, taip ir 
jėgų” įkurti “Proletarų meno 

! sąjungai”, kuri suvienys esa- 
■ mus meno kolektyvus ir “iš- 
! šauks gyveniman naujų lig 
j šiol nežinomų ar pakrikusių 
I proletarų jėgų”.

Tad Tarybų Rusijoje gyve- 
1 nę veikėjai vienukart iškėlė 
! du pasiūlymus—kurti Ame
rikos lietuvių darbininkų tea
tro draugiją ir steigti plates- 

! nio pobūdžio organizaciją— 
Amerikos proletarų meno są- 

I jungą, kuri vienytų visų me
no sričių kolektyvus ir kūrė
jus.

•
Šiuos pasiūlymus, kaip pri- 

; brendusius, pritariamai suti- 
i ko JAV pažangieji lietuviai, 
i tuoj pat—1922 m. liepos pra
džioje—jau sukrutę praktiš- 

! kai juos spręsti.
Chicagoje, nutarus steigti 

“Lietuvių darbininkų teatro 
draugiją”, buvo sudaryta lai
kinoji iniciatyvinė komisija iš 
3 asmenų—J. Verbicko, M. 
Daržinskaitės-Pakaušienės ir 
J. Pakaušio (“Laisvė”, 1922, 
liepos 7. Tuo laiku (1922 m. 
liepos 3) Clevelande įsteigia
ma kitos organizacijos — 
“Amerikos lietuvių proletarų 
menininkų sąjungos” kuopa 
iš 25 narių. Jos steigėjai (A. 
Baltrušaitis, J. Petronis, A. 
Gailiūnas, A. Baniulis) nuro
dė, kad minėtos sąjungos dar 
nesą, tačiau ji būsianti įkur
ta. Todėl jie kvietė ir kitose 
vietose steigti tos būsiančios 
sąjungos kuopas (“Laisvė”, 
1922, liepos 11). Tad galima 
sakyti, jog lygiagrečiai buvo 
pradėtos kurti abi draugijos.

Solidesnį organizacinį pa
grindą turėjo Amerikos lie
tuvių darbininkų teatro są
junga (kai kur ji vadinta 
draugija—B. R.). Ji buvo 
įkurta 1922 m. liepos 21 d. 
Chicagoje LLD I apskričio ir 
kiek anksčiau sudaryto “tea
trališko komiteto” susirinki
me. Jame buvo išrinktas šios 
sąjungos Laikinasis Centro 
Komitetas (J. Pakaušis, J. 
Verbickas, S. Telksnys, J. 
Griškėnas ir M. Pakaušienė). 
Visais sąjungos reikalais re
komenduota kreiptis į J. 
Pakaušį.

Bene pirmąją žinią apie 
Proletarų meno sąjungos 

įkūrimą randame V. Žalionio 
(B. Pranskaus) iš Tarybų 
Rusijos 1922 m. rugpjčio 15 | 
d. rašytame skirsnyje “Apie j 
proletarų teatrą”. Tačiau at
rodo, kad autorius “Proleta
rinio meno sąjunga” čia laikė 
tuo metu jau įsteigtą Ameri
kos lietuvių darbininkų teat
ro draugiją. Kaip tik iš josios 
išsivystė ir Amerikos lietu
vių proletarų meno sąjunga 
(ALPMS).

Jos pirmuosius veiklos re
zultatus aptinkame 1922 m. 
pabaigoje (lapkričio mėn.). 
Taip pasivadinusi sąjunga 
paskelbė išleidusi 4 veikalus 
darbininkų teatro scenai. 
Darbininkų teatro kuopos ra
ginamos vaidinti tik šios są
jungos leistus kūrinius.

ALPMS klausimai 1922 m. 
pabaigoje svarstomi Lietuvių 
literatūros draugijoje, Ame
rikos lietuvių moterų progre- 
syvaus susivienijimo 
(ALMPS) konferencijose. 
Antai 1922 m. gruodžio 10 d. 
Bostone ALMPS II rajono 
konferencija priėmė rezoliu
ciją “Lietuvių proletarų me
no sąjungos klausimu”, ku
rioje kviečiama remti šią 
sąjungą—steigti jos kuopas.

ALPMS iš pradžių rūpinosi 
tik darbininkų teatro reika
lais, ypač scenos kūrinių 
skleidimu. Taigi jis iš esmės 
ėmėsi tų funkcijų, kurias 
buvo užsibrėžusi Amerikos 
lietuvių darbininkų teatro 
sąjunga. Tuo tarpu organiza
cijos plėtimo darbas judėjo 
labai pamažu. 1923 m. pra
džioje tebeveikė tik kelios 
ALPMS kuopos didmiesčių 
kolonijose. Kai kurios jų 
(Binghamton, N. Y.) dirbo 
veikliau, tačiau kitos egzista
vo daugiau formaliai.

Tokia padėtis—silpnas są
jungos augimas—buvo ne sy
kį diskutuota, ypač artėjant 
LLD suvažiavimui (1923 m.). 
Lietuvių literatūros draugi
jos (LLD) sluoksniuose dėl 
šios sąjungos nebūta vienin
gos nuomonės. Vieni (LLD 
XI apskričio konferencija) 
kvietė steigti naujas ALPMS 
kuopas, kiti siūlė, kad ši 
Sąjunga prisidėtų prie LLD 
“meno skyriaus” teisėmis, su 
savo komitetu. Pasigirdo ir 
kritiškų balsų, kurie manė, 
jog ALPMS esanti be reikalo 
užsikrauta nauja našta.

Tačiau iš viso vyravo nusi
statymas, kad Amerikos lie
tuvių proletarų meno sąjun
ga turi gyvuoti ir būti sava
rankiška organizacija, o jai 
talkinti privalo kitos politi
nės, visuomeninės-kultūrinės 
pažangiųjų lietuvių draugi
jos.

Išdėstyta medžiaga leistų 
teigti, kad ALPMS įkūrimo 
data laikytini 1922 metai, o 
jos branduoliu ir užuomaz
ga-—Amerikos lietuvių darbi
ninkų teatro sąjunga (drau
gija). ALPMS pradinis orga
nizacinis periodas tęsėsi dau
giau kaip metus—iki šios 
Sąjungos pirmojo suvažiavi
mo, kurio data kol kas tiks
liai nenustatyta, ir šį klausi
mą reikia dar tyrinėti.

Pirmieji Sąjungos įstatai 
(“Konstitucija Amerikos lie
tuvių proletarų meno sąjun
gos”) pasirodė 1924 m., tik
riausiai jau po suvažiavimo. 
Tad 1924 m. Sąjunga jau 
buvo galutinai apiforminta. 
Jos įstatuose nurodyta, jog 
ALPMS tikslas yra kovoti 
prieš buržuazinės ideologijos 
ir meno įtaką, platinti prole
tarinio meno kūrinius, ruošti 
koncertus, parodas, kitus 
kultūros ir meno renginius, 
leisti proletarinius scenos 
veikalus, dainų rinkinius, 
steigti darbininkų bibliote
kas, skaityklas ir kt.

Bronius Raguotis
Iš “G. Kraštas”, 

1979 m. rugsėjo 13 d.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Bedarbiai protestuoja

Los Angeles, Cal.—Čia General Motors Corp, kovo 21 
dieną uždarė savo Tweedy Boulevard įmonę iki 1981 metų 
rugpjūčio mėnesio ir 4,100 darbininkų išmetė į bedarbių 
gretas.

Nuotraukoje vaizdojama tų darbininkų demonstracija 
prieš tokį korporacijos su jais pasielgimą.

JI PADEDA 
DARBININKAMS 
LAIMĖTI STREIKĄ

Angela Davis

Clinton, Iowa. — Čia jau 
nuo praeitų metų rugpjūčio 1 
dienos streikuoja 750 Clinton 
Corn Processing Co. darbi
ninkų. Jiems padėti kovą 
laimėti buvo atvykus iš New 
Yorko žymioji veikėja, Ame
rikos Komunistų Partijos 
kandidatė į viceprezidentę 
Angela Davis. Jos pasiklau
syti į Metodistų bažnyčią 
susirinko 1,200 žmonių. Jos 
atvykimas ir pasakyta kalba 
streiką labai išgarsino miesto 
bei apylinkės gyventuojuose 
ir sustiprino streikierių ryžtą 
nesitraukti iš kovos lauko iki 
pilnos pergalės.

IŠLAIMĖJO KOVĄ
PRIEŠ DISKRIMINACIJĄ

Iowa City. — Šiame mies
te ugniagesių pareigas eina 
ir keletas moterų. Viena iš jų 
ylra Mrs. Linda Eaton. Ji 
neseniai susilaukė kūdikio ir 
jį atsinešus į stotį krūtimi 
maitino. Už tai miesto val
džia ją suspendavo iš parei
gu-

Mrs. Eaton sako, kad tai 
yra diskriminacija prieš mo
teris, ir pasiskundė lowos 
Civilinių Teisių Komisijai ir 
laimėjo! Komisija pripažino 
jos skundą teisingu, kad tai 
yra diskriminacija prieš mo
teris ir valdžia turi jai užmo
kėti ne tik užvilktą algą, bet 
ir dar pridėti $2,000 baus
mės!

Linda Eaton

KINIEČIO VIZITAS Į 
JUNGT. VALST. 
NEĮVYKSIĄS

Pekinas. — Kinijos sosti
nėje aukštas Amerikos diplo
matas sako, kad planuotas 
Kinijos premjero Hua Guo- 
fengo vizitas į Jungtines Val
stijas greičiausia šiemet ne- 
beįvyks. Vizito atidėjimo 
priežastis neskelbiama.

Tapei. — Pirmą kartą nuo 
1949 metų Taiwano (Formo- 
zos) valdžia leido grupei iš 17 
narių iš Kinijos Liaudies 
Respublikos apsilankyti ir 
plačiai po taip vadinamą 
“Tautinę Kiniją” apsidairyti. 
Kaip žinoma, Liaudies Res
publika Taiwaną tebelaiko 
jos sudėtine dalimi, ir pla
nuoja kada nors ją vėl prisi
jungti.

Maple Flats, Wash. — Per 
123 metus ramiai sau “mie
gojęs” Mount St. Helena 
vulcanas staiga “atbudo” ir 
pradėjo smarkiai veikti ir 
žada apylinkėje pridaryti 
apščiai žalos. Jau daug gy
ventojų iš jos turėjo išsi
kraustyti. Sunku pasakyti, 
kaip dar ilgai jis nenurims.

Washingtonas. — Kongre
so Atstovų Rūmų Apropria- 
cijų Komitetas vėl sudavė 
prezidentui Carteriui gana 

j skaudų smūgį. Jis nutarė 
atidėti prezidento reikalavi
mą paskirti lėšų suregistra- 
vimui jaunų vyrų ir moterų 
militariniam draftui.

Roma. — Kovo 28 d. čia 
Italijos policija nakties metu 
užpuolė teroristų brigadą ir 
4 jų nušovė. Vienas polici
ninkas esąs smarkiai sužeis
tas.

Vienna. — Austrijos val
džia suareštavo 6 austrijiečių 
ir kaltina juos gaminimu 
amerikinių dolerių. Jie būsią 

i smarkiai nubausti.

MĖSŲ SVEIKATOS REIKALAIS

Sena klastinga liga
Apie geltligę žmonės žino- 

i jo jau senų senovėje. Didysis 
antikos gydytojas Hipokra
tas sakė, kad geltligė—epi
deminė liga. Ypač lengvai 
ja susergama, kai persi vai 
goma, nesaikingai geriama ir 
kai šitaip pakenkiamos ke
penys . . . Geltligės tyrimo 
istorijoj reikšmingi buvo lie
tuvio gydytojo L. Judicko 
darbai. Jis dar 1811 metais 
Vilniaus universitete apgin 
toje disertacijoje gvildeno 
geltligės epidemijos proble
mas.

Tyrinėdamas geltligę, 
daug nuveikė įžymusis rusų 

j terapeutas S. Botkinas, 1888 
metais padaręs išvadą, kad 
geltligė ūminė infekcinė liga. 
S. Botkino nuopelnų garbai 
ši liga kurį laiką buvo vadi
nama jo vardu.

Tačiau mokslininkai įrodė, 
kad pageltimas yra tik simp- 

. tomas, bet ne liga. Yra dvi 
kepenų ligos, abi jos infekci
nės kilmės, jų sukėlėjai du 
skirtingi virusai, o simpto
mai panašūs. Todėl dabar 
liga, kurią anksčiau žinoda
vome kaip geltligę ar Botki
no ligą, vadinama infekciniu 
hepatitu. Juo dažniausiai su
serga vaikai ir paaugliai.

Tarybų Lietuvos medikai 
nemaža nuveikė, gerindami 
laboratorinę, epidemiologinę 
ir klinikinę virusinių hepati
tų diagnostiką. Didžiuosiuo
se respublikos miestuose me
dikai yra įsisavinę kraujo 
tyrimo būdą, kuris padeda 
atskirti šias dvi kepenų li
gas: infekcinį hepatitą nuo 
seruminio. Tada sėkmingiau 
galima užbėgti ligai už akių 
ir sustabdyti jos plitimą.

Grupinių infekcinio hepati
to susirgimų tyrimai, atlikti 
mūsų respublikoje, patvirti
no, kad šia infekcija užsikre
čiama naudojant užterštą 
vandenį, maistą, taip pat 
buitiniu-kontaktiniu keliu. 
Tik griežtas sanitarinis-hi- 
gieninis režimas ikimokykli
nėse vaikų įstaigose ir moky
klose, vandens kokybės kon
trolė, tinkama maisto pro
duktų priežiūrą užkerta kelią 
infekcijai. Kaip ir kiekvienai 
kitai epidemijai, taip ir in
fekciniam hepatitui plisti įta
kos turi kai kurie socialiniai 
ekonominiai ir demografiniai 
faktoriai —gyventojų am
žiaus struktūra, jų migracija 
ir t. t.

Kovoti su infekciniu hepa
titu nelengva dėl kelių prie
žasčių. Visų pirma sukėlėjas 
yra atsparus ir jis kol kas 
neišauginamas laboratorinė
mis sąlygomis. Antra, ligonis 
aplinkiniams pavojingiausias 
inkubaciniame priode ir pir

TĖVYNAINIU DĖMESIUI!
Kviečiame į talką renkant istorinę darbininkų JAV 

judėjimo medžiagą.
Lietuvos TSR revoliucijos muziejus nori įsigyti šiuos 

leidinius:
— “Kova”, leista JAV 1916-1917 m.
— “Naujoji Gadynė”, 1916-1917 m.
Škotijoje leista

— “Socialdemokratą”, 1915-1916 m.
— “Rankpelnį”, 1915-1916 m.
Laukiame tų metų knygų, fotografijų, plakatų apie 

lietuvių darbininkų veiklą 1915-1945 metus.
Taip Jūs {amžinsite savo vardą ir išsaugosite istorinę 

medžiagą.
Medžiagą siųsti adresu:

Lietuvos TSR (Lithuania)
Vilnius,
K. Požėlos 32,
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momis ligos dienomis, o%e 
tada, kai pagelsta. Vadinasi, 
žmogus gali apkrėsti kitus 
tada, kai dar nežino kuo 
serga. Pagaliau daugelis he
patitu perserga lengvai, be 
pageltimo. Tokie ligoniai ne
žino, kad serga, bet gali 
apkrėsti aplinkinius. Deja, 
yra daugybė neišaiškintų 
priežasčių ir šaltinių, iš kur 
kyla ši liga, be to, nėra 
vakcinos prieš infekcinį he
patitą ir medikams sunku 
kovoti su šia liga. Tik jeigu 
priešepideminiame laikotar
pyje bus suleistas gama-glo- 
bulinas, galima apsaugoti or
ganizmą, susilpninti arba ir 
visiškai nuslopinti infekciją.

O jeigu žmogus vis dėlto 
susirgo infekciniu hepatitu? 
Reikėtų žinoti, kad dažniau
siai juo perserga be kompli
kacijų, ir visiškai išgyja. 
Daugelio metų stebėjimai 
patvirtino, kad infekcinis he
patitas dažniausia nepereina 
į chroninį. Gydantis 2-3 sa
vaites, būtina gulėti lovoje ir 
laikytis gydytojo nustatytos 
dietos. Vėliau rekomenduo
jama laikytis gydytojų nuro
dyto darbo, poilsio ir maitini
mosi režimo, nevartoti alko
holinių gėrimų. Kai kuriais 
atvejais po ūmaus ligos pe
riodo tikslinga pasigydyti sa
natorijoje.

Efektingų kovos su hepati
tu priemonių ieškoma ir to
liau. Tačiau jau dabar galima 
tvirtai pasakyti, kad laikyda
miesi asmeninės higienos, 
gerdami vandenį tik iš pa
tikrintų vandens šaltinių, 
saugodami maisto produktus 
nuo užteršimo galėsime sėk
mingai kovoti su infekciniu 
hepatitu.

Michailas Žakas
Lietuvos TSR nusipelnęs 

gydytojas

LAIŠKAI
Gerb. A. Bimba,

Geriausi sveikinimai ir lin
kėjimai Jums ir visam “Lais
vės” kolektyvui nuo LTSR 
revoliucijos muziejaus moks
linių bendradarbių šeimos. 
Spaudžiame dešines.

Šiuo metu pas mus labai 
įtemptas laikotarpis—ruošia
me naują ekspoziciją. Joje 
bus skyrelis apie JAV pažan
gių lietuvių paramą Lietuvai, 
darbo žmonėms ir kt. Prašo
me ir Jūsų paramos: patal
pinti skelbimą pagal mūsų 
siunčiamą tekstą.

Iš anksto širdingai dėkoja
me!

Su gilia pagarba,
A. Martinionis

LTSR revoliucijos 
muziejaus direktorius
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Jis tikrai turi kuo 
pasididžiuoti

MONTREAL, QUEBEC
LIGONIAI NELAIMĖS- 
MIRTYS

A. Šuplevičienė buvo išvy
kusi į Jungtines Amerikos 
Valstijas į sesutes sunaus 
laidotuves ir tuo pačiu kartu 
aplankyti sunkiai sergančią 
sesutę.

M. ir G. Tabarauskai ne
seniai sugrįžo iš Detroito, 
kur jiems teko palaidoti Ta- 
barausko brolio sūnų.

Albertas Vaitiekūnas jau 
kelintu kartu paguldytas 
Royal Victori jos ligoninėje. 
Jis jau seniai ir sunkiai 
serga.

Jule Norkeliūnaite Bella- 
chesse ligoninėje pergyveno 
operaciją.

K. Petruliene kasdama 
sniegą, smarkiai susirgo. Pa
sirodo, kad ne tik vyrams

Trumpai apie viską
Nuo liepos 1 dienos Mon

treal ir apylinkėje pradės 
oru operuoti ambulansas. 
Bus daug parankiau, negu 
ant ratų ambulansai operuo
jami gatvėmis. Teko matyti, 
kad Lietuvoje jau keli metai 
tokie ambulansai veikia.

* * *
Kvibeko provincijoje yra 

72,000 raišais apsigimusių 
žmonių. Iš jų 8,000 užlaikomi 
institutuose, likusius šeimos 
globoja, nes institutuose nė
ra vietų.

* * *
Montreale Arthrites-Reu- 

matic gydytojų raporte sako
ma, kad Kanadoje virš 
850,000 žmonių serga šia 
liga. Jiems pataria kreiptis į 
Arthritis Society, 2075 Uni
versity St. Naudoti vien tik 
aspiriną esą pavojinga, ken
ktą širdžiai.

* * *
Montrealo Metro (požemi

niame traukinyje) 30 metų 
amžiaus moteris puolė po 
traukiniu. Policijos raporte 
spėjama, kad moteriškė bu
vo išprotėjus ir nusižudė.

* * *
Dr. A. Cabot, Italijos kon

sulas Toronte, spaudoje per
spėjo Kanados valdžią, kad ji 
daugiau domės kreiptų į na
minius reikalus, nes emi
grantų gyvenimas čia pasida
rė nepakenčiamas. Praeitais 
metais jo tautiečių 5,700 grį
žo r.amo. ♦ * *

Kvibeką šiandien galima 
lygyti prie puode verdančio 
vandens. Streikai visose pro
fesijose nesibaigia. Už visas 
nesekmes anglai kaltina 
prancūzus, kad jie patikėjo 
Party Kvibekoj, kuriai vado
vauja R. Levesque, o pran
cūzai anglus, kad jie neduoda 
prancūzams tokių teisių Ka
nadoje, kokias jie turi Kvibe- 
ke. Kuom tie ginčai baigsis, 
parodys referendumas, kuris 
įvyks.

* * *
Kvibeko provincijoje val

diška įmonė Pulp and Paper 
Rexfor veikia nuo 1975 me
tų. Ji valdžiai nešdavo nuo
stolį nuo 2 iki 5 milijonų 
dolerių į metus. Išrinkus 
naują valdžią, tapo įvesta 
geresnė kontrolė ir praeitais 
metais įmonė jau davė 

VERDUN, QUE., CANADA

Mirus

Stasiui Balčiūnui
Reiškiame nuoširdžią ir gilią užuojautą jo žmonai 

Bronei, sūnui Stanley su šeima, taipgi visiems 
artimiesiems bei draugams.

O Tau, Stasi, Tegu būna lengva Canados Žemė.

JONAS ir IRENA JURKŠTAI

pavojingas sniego kasimas, 
bet ir moterims.

Anny Morkevičienė buvo 
sunkiai susirgusi plaučių už
degimu.

Naujos rūšies sloga, ar 
kaip jas kitaip pavadinsi, šią 
žiemą palietė labai daug 
montrealiečių. Retas kuris ja 
nebūtų persirgęs, ar šiuo 
laiku serga. Vieni sunkiau, 
kiti lengviau.

Visiems įvairių ligų ištik
tiesiems linkiu greitai pa
sveikti.
GERESNĖS NAUJIENOS

Danutė Kaušylyte, ta am
žina keliautoja yra išvykusi 
šventes praleisti į Barbados.

Daugelis montrealiečių šią 
žiemą praleidžia laiką Flori
doje, ar kitose įvairiose šil
tesnėse vietose. P.

$3,800,000 pelno. Levesque 
patriotai sako, kad jeigu 
Party Quibecois išsilaikys 
vadovybėje ilgiau, tai Kvibe- 
ke bus įgyvendintas socializ
mas be revoliucijos. Tai būtų 
sveikintina.

* * *
Kvibeką kamuoja streikai, 

įvairūs politiniai gąsdinimai 
ir baisios kriminalystės. Prie 
to prisidėjo ir gamtos baugi
nimas, žemės drebėjimas 150 
kilometrų St. Laverens upės 
pakraščiu. Vidurnaktyje bu
vo pajustas ir Montreale.

* * *
Kvibeko mieste septynių 

parapijų klebonai patraukti 
teisman už išdavimą netei
singų pakvitavimų, kurių 
vertė virš $5,000,000! Cuta 
byla yra smūgis religijoms, 
kurios iki šiol buvo nekontro
liuojamos.

* * *
Tyrinėjant surasta, kad 

floriduotą vandenį geriant 
viduriuose sukelia vėžį, bet 
pagelbsti vaikų dantims. 
Kuomet provincijos valdžia 
norėjo priversti Montreale į 
geriamą vandenį dėti florido, 
tai meras Drampeau pareiš
kė, kad dantis galima įsidėti 
dirbtinius, bet dar nėra iš
rasta, kad būtų galima įsidė
ti naują pilvą. B. Kvietinskas

Kur laimė randas
Gal ieškojai laimės 
Tarp knygų ir meno,
Tarp žiedų kvapsniųjų 
Kur bitės dūzgena.
Ar poilsio ieškant
Prie ramaus upelio
Kur gamta žavinga puošia
Mišką žalią.
Ar paukščių giesmėse,
Ar akys mylėtos,
Ar išloštam turte—
Laimėj netikėtoj
Gal radai kiek, visko,
Tik mažą dalelę
Kas suteikia žmogui
Mažą laimės dalią.
Bet didysis džiaugsmas
Glūdi širdy tavo
Tai sielos ramybė— 
Didi laimė tavo.

Jonas Šutas

INŽINIERIAUS POMĖGIS

Panevėžietis inžinierius Jonas Lauraitis šiemet švenčia 
savotišką jubiliejų—sukanka 10 metų jo sukurtai mėgėjiš
kai kino studijai.

Jau už pirmąsias vaidybines-dokumentines J. Lauraičio 
juostas “Sniego žmogus”, “Kūrėjas”, “Mintys iš po ratų” 
autorius pelnė apdovanojimus Lietuvos ir Pabaltijo mėgė
jiškų filmų konkursuose. O filmas “Mintys iš po ratu”, 
skirtas eismo saugumo problemai, buvo priimtas į 
visasąjunginį ekraną ir demonstruojamas su dideliu 
pasisekimu.

Prieš keletą metų inžinierius pradėjo kurti multiplikaci
nius filmus. Pats rašė scenarijus, piešė, buvo režisierius ir 
operatorius. Įdomūs ir originalūs jo multiplikaciniai filmai 
tokiomis visus jaudinančiomis temomis, kaip gamtos, darbo 
apsauga “Ech”, “Dopingas”, taip pat satyrinis filmas 
“Išdykėlis” pelnė prizines vietas tarptautiniuose konkur
suose Olandijoje (1976 m.), Vengrijoje (1977 m.),

Dabar J. Lauraitis kuria naują multiplikacinį filmą 
“Žiogas ir skruzdė”, Autorius nori papasakoti multiplikaci- 
jos kalba apie žmonių savitarpio santykius, pamąstyti apie 
meilę, šeimyninę laimę.

NUOTRAUKOJE: Jonas Lauraitis su savo geriausiais 
patarėjais—penktoke dukra Aida ir ketvirtoku sūnumi 
Aušriu aptaria naujojo filmo piešinius.

T. Žebrausko nuotrauka-

KRISLAI
[Tąsa iš 1 pusi.] 

bai aukštai ginkluota stovy
kla!

□
Dienraštis “Daily World” 

(kovo 29 d.) teigia, kad iš tų 
prez. Carterio paskelbtų 
ekonominių sankcijų prieš 
Tarybų Sąjungą absoliutiškai 
niekas neišėjo, kad socialis
tinis kraštas nuo jų nė kiek 
nenukentėjo. Tuos daiktus, 
kurie Tarybų Sąjungai reika
lingi ir Jungtinės Valstijos 
atsisako jai parduoti, ji be' 
jokio vargo gauna Anglijoje, 
Italijoje, Prancūzijoje bei Ja
ponijoje.

Štai, dienraštis sako, pa
vyzdys. Kovo 13 dieną Tary
bų Sąjunga pasirašė sutartį 
su Japonijos firmomis, ku
rios su mielu noru sutiko jai 
parduoti 100,000 metrikinių 
tonų plieninių vamzdžių.

Dabar jau akivaizdžiausiai 
aišku, kad mūsų prezidentas 
labai mažai ką tepasieks ir su 
savo boikotavimu olimpinių 
žaidimų Maskvoje. Antai ir 
Anglijos atletai nutarė nesi
skaityti su jų valdžios skel
biamu boikotu ir dalyvauti 
žaidimuose.

Chicagos klerikalų “Drau
go redaktorius Bronius Kvi
klys savo vedamajame 
“Amerikai reikia stiprinti Ka
rines pajėgas” šaukia:

“Visi, kurie nori, kad 
Jungtinės Valstijos išliktų 
tvirta ir laisva valstybe, turi 
reikalauti karinės prievolės 
įvedimo atnaujinimo . . . 
Lietuvių išeivių veiksniai ir 
visos organizacijos yra suin
teresuotos tvirta Amerika. 
Todėl jos turi reikalauti pri
valomos karinės prievolės 
įvedimo”.

Tai balsas militaristų-im- 
perialistų agento, įsodinto į 
“Draugo” redakciją nuodinti 
Amerikos lietuvių protą pro- 
karine propaganda.

SKAITYKITE 
"LAISVI"

TARYBŲ LIETUVOS 
NAUJIENOS

NAUJI 
RAŠYTOJŲ 
SĄJUNGOS 

NARIAI
Gražina Cieškaitė—po^tė. 

Gimė 1951 m. Vabalninko 
miestelyje, Biržų rajone.
1970 m. Vilniaus V. Kapsuko 
universitete studijavo lietu
vių kalbą ir literatūrą. Nuo
1971 m. dirbo įvairiose įstai
gose. Išleido dvi poezijos 
knygas—“Tylos žydėjimas” 
(1975) ir “Mylėti—gyventi” 
(1979).

Eliazaras Malcas—vertė
jas. Gimė 1908 m. Maskvoje. 
Nuo trylikos metų apsigyve
no Kaune. 1928-1929 m. stu
dijavo teisę Berlyno univer
sitete. Teisininko diplomą 
gavo 1935 m. Kauno univer
sitete. 1941 m. evakavosi ir 
gyveno Totorijos ATSR. Po 
karo dirbo įvairiose Vilniaus 
įstaigose. Šiuo metu dirba 
Vilniaus miesto juridinėje 
konsultacijoje. Versti lietu
vių rašytojų kūrybą į rusų 
kalbą pradėjo 1945 m. Jis 
yra išvertęs P. Cvirkos, A. 
Venclovos, J. Baltušio, J. 
Davydaičio, M. Sluckio, V. 
Sirijos Giros, K. Sajos, J. 
Mikelinsko, A. Pociaus, L. 
Jacinevičiaus, B. Vilimaitės, 
S. Šaltenio knygų, taip pat 
paskelbęs keletą straipsnių 
meninio vertimo klausimais.

i

Bronius Radzevičius—pro
zininkas. Gimė 1940 m. Rad- 

! viliškyje, 1962-1968 m. mo- 
| kėši Vilniaus V. Kapsuko 
; universiteto istorijos-filologi
jos fakultete, tuo pat metu 
dirbdamas įvairiose Vilniaus 
įstaigose, redakcijose. Šiuo 
metu dirba Respublikinio 
kultūros-švietimo darbo 
mokslinio metodinio kabineto 
redaktoriumi. 1970 m. išleido 
pirmąją knygą “Balsai iš ty
los”, o 1979 m.—romaną 
“Priešaušrio vieškeliai”.

Meškiaus likimas
Nedideliam kaime tarp miškų—pušynų 
Jera upelė padaržėm vingiavo.
Valstiečiai šio kaimo gana geri žmonės, 
Pas vieną iš jųjų Meškiukas gyveno.

Nedidelio ūgio, paslaugus šunytis, 
Žinojo gaspadą šeimininko savo,— 
Jis ištisas naktis nemigo, vargšytis, 
Aplinkui sodybą akylai žingsniavo.

Daug metų prabėgo naktim nemiegotom, 
Daug žiemos dienelių būdoj pradrebėta. 
Ar snigo, ar lijo, ar trankės perkūnas, 
Bet pareigą Meškius atliko kaip tarnas.

Kai mirė Meškiuko namų šeimininkas, 
Iš didelio skausmo jis ašaras liejo, 
Būdoje gulėjo, neėdė, be galo liūdėjo, 
Liūdėdams nusilpo ir staiga apako.

Nors senas ir aklas, bet klausą turėjo, 
Kai savas kalbėjo, ramiai sau gulėjo, 
Bet svetimą kalbą išgirdęs tuoj kilo 
Ir pult nenustojo, kol jo neišvijo.

Taip slinko senatvės dienelės liūdnokos. 
Meškiukas tą jautė,—jos buvo kitokios, 
Jaunatvėj linksmai sau po kiemą bėgiojo, 
O, reikalui esant, tuoj puolė ir lojo.

“Kas bus kai neteksiu klausos” jis galvojo. 
Pakilo, sustaugė ir gailiai sulojo.
“Ir uoslė, ko gero, nustos man tarnauti, 
Pradės šeimininkas smarkiau nerimauti.

Sakys jai paseno, vis drybso būdoje, 
Apako, sustingo, svetimų neloja, 
O ėsti duot reikia, nestips gi iš bado, 
Nors jokios nebėra iš Meškiaus vigados”.

Nuliūdęs Meškiukas būdoj vis gulėjo 
Ir mintys liūdniausios į galvą jam ėjo. 
Bet štai vieną dieną Meškiukas pajuto, 
Kad kas tai būdoje prie jojo sukruto.

Pajudinęs kojas, jis bandė nuspirti, 
Bet svečias sulojo, priversdams nurimti. 
Čia Meškius suprato, kad naujas kaimynas 
Užimti būdoje jo vietą kėsinąs.

Nusiminė Meškius. Kai jėgos išseko, 
Net guolio būdoje visai nebeteko.
Kur eiti, kur dėtis jis pats nežinojo.
Iš didelio skausme sustaugė, sulojo.

O nakty jis tyliai pakilęs išėjo, 
Nors pats nesuprato ką daro, kur ėjo. 
Keliaudamas Meškius į smalą pateko, 
Smaloje įklimpęs ir mirtį sutiko.

Dabar vietoj Meškiaus Sargiukas gyveno, 
Naktimis sargybinio pareigas ėjo, 
Dienomis būdoje ilsėjos, miegojo, 
O Meškiaus čia niekas daugiau neminėjo.

Kaunas K- Zakavičienė

Užprenumeruokite "Laisvę"

savo draugams

OLIMPINIAI SUVENYRAI
Simpatiškas, geraširdiškai 

besišypsantis meškiukas, ap
juostas penkiais žiedais, tapo 
savotišku artėjančios Olim- 
piados-80 simboliu, jis pagar
sėjo visame pasaulyje. Kau
no “Jiesios” dailiosios kera
mikos gamyklos meistrai 
pradėjo gaminti šį pagrindinį 
olimpinį suvenyrą. Kerami
kiniai meškiukai buvo aukš
tai įvertinti specialiose olim
pinių suvenyrų peržiūrose 
Maskvoje ir Tallinne.

“Jiesios” cechuose gamina

NUOTRAUKOJE: “Jiesios” gamyklos technologė B. 
Dzedukienytė [kairėje] ir G. Stackevičiūtė ruošia eilinę 
meškiukų siuntą olimpiadai. V. Gulevičiaus nuotr.

mi ir kiti suvenyrai olimpia
dos dalyviams ir svečiams. 
Išrankiausią skonį patenkins 
spalvingi arbatos servyzai, 
taurės ir ąsočiai.

Lietuvos meno verslų ir 
suvenyrų susivienijimo “Do
vana” įmonės gamina suve
nyrus iš odos, gintaro, tek
stilės, metalo. Iš viso iki 
olimpinių žaidynių pradžios 
“Dovana” išleis tokios pro
dukcijos už pusę milijono 
rublių.

San Francisco, Cal.

TARPTAUTINĖS MOTERS 

DIENOS MINĖJIMO

RENGINYS

Kovo 9 dieną gražiai buvo 
paminėta Tarptautinė Mo
ters Diena. Renginys įvyko 
Suomių salėje Berkeley, Cal. 
Šios žymios dienos šventėje 
dalyvavo nemažas būrys ge
ros nuotaikos svečių, kurių 
tarpe buvo mieli Jonas su 
Afemija Kodžiai, iš Law
rence, Mass, kurie čia Kali
fornijoje atostogauja bei sve
čiuojasi pas dukrą Janet 
Hume ir josios šeimą. Taipgi 
malonu buvo svečių tarpe 
matyti Oregano valstijoje 
gyvenančių Antano su Nelės 
Valaičių malonią anūkę Vero
niką Sobel.

Po Kalifornijos gausiai lie
tingų dienų gamta ryškiai 
sužialavo, sužydėjo įvairios 
margaspalvės gėlės, kurio
mis Moters Dienos minėjimo 
stalai buvo papuošti.

Vaišėmis su pokalbiais bai
giantis, Violeta Taraškienė 
pristatė Ksaverą Karosienę 
pakalbėti Tarptautinės Mo
ters Dienos klausimu. Ksa
vera palietė Moters Dienos 
istoriją, ji priminė, kad šian
dien Kovo 8-oji yra švenčia
ma visame pasaulyje, kad 
Tarybų Sąjungoje šiandien 
moterys dirba bendrai su 
vyrais visose srityse, taip 
politiniame, taip socialiniame 
gyvenime. Ir šiandien mote
rys jungiasi į įvairias organi
zacijas, kurios kelia savo 
balsą ir kovoja, kad visame 
pasaulyje gyvuotų visuotina 
taika.

Šį mėnesį savo gimtadienį 
šventė geras renginių talki
ninkas Raymond Machulis, 
kuriam palinkėta ir sudai
nuota “Ilgiausių metų”. Pro
ga savo gimtadienio sukak
ties Raymond Machulis 
aukojo “Laisvės” dalininkų 
suvažiavimui $150, M. Baltu- 
lionytė $25 ir $30 “Vilnies” 
60 metų jubiliejui. Prie to, 
Dorothy Machulis ir Martha 
Kamarauskienė paaukojo po 
$10 LLD kuopos iždui.

Beje, renginyje buvo labai 
pasigesta veiklaus draugo 
Zigmo Mozūraičio, kurį sau
sio 24 dieną plėšikas nužudė. 
Velionis daug dirbdavo LLD 
ir LDS kuopų renginiuose ir 
kitose kuopų pareigose.

Nuoširdi padėka aukoto
jams, Ksaverai už kalbą, 
šeimininkėms už nemažą 
triūsą. Dirbo J. ir Ks. Karo
sai, V. Taraškienė, Taraškų 
dukra Carolyn, R. Machulis 
ir Aldona Fitzgibbons ir kiti.

Su tuo baigėsi puikios, 
gražios dienos sėkminga ir 
jauki popietė. M. B-tė

Tylos minutė
Vai skambūs mūrai tie, 
Erdvi langų aikšte — 
Kas tvinksnis — alasas. 
Koks vėjas kalvoje, 
Kaip ūžia lelija — 
Jiems prastas atilsis.

Ak, iš baltų pečių, 
Iš rankų, iš darbščių, 
Balaną skaldo.
Su aukso lipšnumu 
Išvaro iš namų. .. 
Jų širdys baldos.
Ant kalno — geležies

Perkūnas sužvangės — 
Ką krausim aukai?
Šešėli virš manęs, 
Kam purtini vyšnias? — 
Be kūno auga...

Dar pastovėkim čia, 
Po atmintim rūsčia, 
Rankas nuleidę 
Lig žemės pelenų, 
Lig jūrų gelmenų, 
Lig brolių veido.

Algirdas Verba
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San Francisco, Cal.
Kovo 16 dieną įvyko 
iškilmingas pokylis 

pagerbimui ilgametes už 
taiką darbuotojos gerbiamos 

Ksaveros Karosienės
Sį pokyli suruošė Ameri

kos-Rusijos Institutas. Ren
ginys įvyko puošniame She
raton Palace viešbutyje.

Siame mūsų veikėjos pa
gerbime buvo suruošti geri 
pietus su puikia programa. 
Publikos atsilankė virš 300 
geros nuotaikos asmenų. 
Programa susidėjo iš kalbų, 
muzikos su dainomis ir gau
siais sveikinimais.

Visų pirma šios iškilmės 
pirmininke Alice Richards 
(veikli Kalifornijos taikos 
darbuotoja) pristatė kalbėti 
profesorę Heleną Zeltin (iš 
Maskvos) kuri yra narė Pil
domojo Komiteto ir Tarybų 
Sąjungos-Amerikos Draugi
jos. Elena sveikino publiką 
Maskvos vardu. Jos kalba 
buvo įspūdinga. Ji, tarp kit
ko, sakė, kad pasauliui taika 
yra labai, labai brangi.

Antra kalbėtoja buvo Mar
jorie Beehm (nacionalė pir
mininkė iš Philadelphijos) — 
Moterų Lygos už Taiką ir 
Laisvę darbuotoja. Ji kalbėjo 
apie Tarptautinę Moters 
Dieną ir jos istoriją.

Vivian Raineri, iš “Peo
ple’s World”, vietinio pažan
gaus laikraščio, kalbėjo apie 
šių dienų pasaulinę padėtį.

Protarpiais buvo gražios 
muzikos su puikiomis daino- 
m’s. Taipgi pirmininkė per
skaitė įdomią proklamaciją 
JAV Tarybų Sąjungos Drau

stos pagerbimui nuo San 
Francisco merės Dianne 
Feinstein. Prie to, merė įtei
kė Ksaverai Karosienei ir 
Ammy Lou Packard “City 
and County of San Francisco 
Award” (premiją) už jų vi
suomeninę veiklą.

Taipgi buvo daug telegra
mų su sveikinimais Ksave
rai, kurias paskaitė pirmi
ninkė. Buvo telegramos nuo 
Vilniaus “Tiesos” redakto
riaus Alberto Laurinčiuko 
nuo Tėvyškės Draugijos pir
mininko V. Petronio ir nuo 
“Gimtojo Krašto” redakto
riaus V. Reimerio. Taipgi 
buvo iš Lietuvos prisiųstas 
illiustruotas portfelis nuo 
Lietuvos moterų ir t. t. 
Viskam suminėti laikraštyje 
užimtų per daug vietos. 
Taipgi šioje mūsų mielai Ks. 
Karosienei pagerbti popietė
je aukų surinkta virš dviejų 
tūkstančių dolerių. Vien nuo 
lietuvių t. y. vietinių ir iš 
kitur su sveikinimais surink
ta 17 šimtų dolerių. Vardu 
šio iškilmingo pobūvio ruošė
jų ir nuo Ksaveros nuoširdi 
ir gili padėka už aukas vi
siems.

Beje, dar pasakė gerą kal
bą žymi, pažangi artistė Em
my Lou Packard, kuri kovoja 
už taiką ir savo piešiniuose.

SANDS POINT, N. Y.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Juzė Pužauskienė
Mirė 1978 m. balandžio 4 d.

Jau dveji metai prabėgo nuo mūsų mamytės 
mirties, bet mes jos nepamirštame ir kol gyvi 
būsime nepamiršime.

Dukra -SYLVIA BUKAS
Žentas-ALGERD BUKAS

Joseph J. Garszva
Undertaker and Embalmer

HAVEN HILL FUNERAL HOME, INC.
104-38 Jamaica Ave., Richmond Hill, N. Y, 11418 

Telefonas: 846-1970

DETROIT, MICHIGAN |
ii
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Puikiai atžymėtas J. Umaro 
90-asis gimtadienis

Praėjusį šeštadienį, kovo 29 d., detroitiečių 
klube susirinko virš 200 J. Umaro draugų, bičiulių 
ir artimųjų pagerbti jį, sulaukusį garbingo 90-me 
čio.

Ruošiaus ir aš ten dalyvauti, bet nuo pradžios šių 
metų širdis mano pradėjo ieškoti “priekabių” ir 
neina geryn. Gydytojo įsakymu negalėjau dalyvau
ti, bet mano mintys buvo su detroitiečiais.

Jimis Umaras paskyrė “Laisvei” $2,100 nuo 
savęs, o Stefanija Masytė sakė telefonu, kad bus 
daugiau “Laisvei” suvažiavimui sveikinimų nuo šio 
pokylio.

Viso “Laisvės” kolektyvo vardu širdingai dėkoju 
draugui Umarui už taip gausią auką ir linkiu jam 
daug, daug sveikų ir laimingų gimtadienių.

Apie šį pobūvi, išsamiau parašys mūsų korespon
dentė ir šio vakaro vedėja Stefanija Masytė. 
Laukiame.

Prieš pat einant namo, draugė Masienė parkrito 
ir labai smarkiai sužalojo kairiosios rankos riešulį. 
Stefanija turėjo mamytę vežti į ligoninę tą patį 
vakarą, kur jos ranka buvo sugipsuota.

Mūsų giliausia užuojauta draugei Masienei. 
Linkime jai greit pergyventi šią nelaimę.

Ieva Mizarienė

Buvo ir daugiau kalbėtojų. 
Primintina, kad kadangi K. 
Karosienei pagerbti diena ri
šosi su Kovo 8-tąja, todėl 
vien moterys buvo dienos 
kalbėtojomis.

Paskiausiai labai jausmin
gai pakalbėjo jubiliantė. Ji 
didžiai dėkojo už tokį nepa
prastą įvykį. Ksavera sakė, 
kad ji tokį jai pagerbimą 
priima ne vien sau, ne vien 
už save, ir už visus tuos, 
kurie bendrai su ja darbuoja
si visuose taikos ir liaudies 
gerovės darbuose bei veiklo
je. Ksavera pabrėžė, kad ji 
veikia Amerikos-Rusijos In
stitute, kuriame per eilę me
tų bendrai ji darbavosi su 
Dr. Holland Roberts, institu
to pirmininku, nuo 1932 me
tų. Toliau savo kalboje ji 
aiškino Tarptautinės Moters 
Dienos, Kovo 8-sios reikšmę.

Primintina, kad mūsų Ksa
vera nuo 1976 metų, po Dr. 
H. Roberts mirties, eina In
stituto pirmininkės pareigas. 
Prie to, ji yra apkeliavus 
veik visą pasaulį su Taikos 
reikalais. Ji yra dalyvavusi 
įvairiose pasaulinėse konfe
rencijose, demonstracijose 
užsienyje ir Amerikoje, ir 
atlikus kitų žymių darbų.

M. B-tė
Unija suruošė 
protestą

Jersey City, N. J. — Kovo 
18 dieną New Jersey City 
State kolegijoje įvyko stu
dentų ir profesorių protesto 
prieš draftą susirinkimas. 
Buvo apie 150 dalyvių. Jie 
vienbalsiai pasmerkė prezi
dento siūlymą draftui regis
truoti jaunus vyrus ir mote
ris.

Jis smerkia prez. 
Carterio politiką

Washingtonas. — Kon- 
gresmanas Ronald Dellums 
iš Californijos griežtai smer
kia dabartinę prez. Carterio 
politiką. Jis sako: “Mes turi
me atsisakyt leisti Adminis
tracijai vesti mus prie pražū
ties slenksčio. Laikas mums 
juodiesiems amerikiečiams 
kalbėti apie taiką, kalbėti 
prieš MX branduolines rake
tas.”

Aido Choro žinios
Šeštadienį, kovo 22 d.! 

aidiečiai buvo susirinkę į pa-' 
mokas. Tą šeštadienį oras 
pasitaikė nepalankus, — lijo ir 
snigo, tai keli aidiečiai neat
vyko. Mes pasigedome dvie
ju naujųjų dainininku..

Ona Babarskienė buvo pa
gauta didelės slogos, tai ne
galėjo dalyvauti. Ji buvo 
paruošusi maisto po pamokų 
pavaišinti Choro narius. Ka
dangi pati negalėjo atvykti, 
tai maistą pridavė per kitus.

Taipgi negalėjo atvykti 
Nellie Shumbris ir Mečislo
vas Hacinkevičius.

Dvi mūsų geros aidietės 
Tessie Stočkienė ir Adelė 
Lupsevičienė buvo išvyku- 
sios į Floridą, St. Peters
burg, pasimatyti su draugais 
ir senais pažįstamais, pasišil
dyti Floridos saulėje.

Sugrįžo patenkintos savo 
kelione. Pasimatė su daug 
pažįstamų, aplankė Progre
syvių lietuvių klubą, girdėjo 
dainuojant Dainų mylėtojų

Cleveland, Ohio
Clevelando Moterų Klubo 

susirinkimas įvyks balandžio 
10 d., 12 vai. dienos ICA 
svetainėje, 15901 St. Clair 
Ave. Mūsų moterėlės po 
ilgos žiemos pradės veikti, 
suruošdamos “Margučių” 
sueigą. Kviečia visas drau
ges ir simpatikus-rėmėjus 
atsilankyti, pasisvečiuoti ir 
pasidalinti nuomonėmis apie 
praeitos žiemos įvykius.

Kviečia Klubo Valdyba

KITOS NAUJIENOS
Mieste rasinė disegragaoi- 

ja eina pilna jėga: mokslei
viai vežiojami skersai miestą 
į nurodytas mokyklas. Dau
gelis jų atsiduria į tas pačias 
mokyklas,' kurias jų tėvai 
lankydavo prieš 20-25 metus, 
dabar daugumoje apgyven
tas juodųjų žmonių. Well, 
gyvenimas keičiasi baltiems 
ir juodiems. Bet tikėtųsi ki- 
virčių nesimato. Reiškia, 
jaunuoliai geriau susitaiko su 
žmonėmis ir sąlygoms, negu 
senieji . . .

* * *
Cleveland klinika daro pla

nus padidinti patalpas 400 
lovų. Jos pastatai dabar uži
ma net du blokus tarp E. 96 
ir E. 105 gatvių. Taipgi bus 
įkurtas viešbutis ligonių gi
minėms ir 100 specialistų 
apsistoti. Viskas kainuosią 
$120 milijonų! Tuo tarpu 
miesto ligoninės ir dabar jau 
turi perdaug lovų ir žada 
1984 m. jas sumažinti 1,000!

* * *
Gould kompanija, pagelbė

jimui miesto ekonomijai, ža
da išleisti 20 milijonų dole
rių, pirkdama reikmenis iš 
vietinių mažų firmų. Praeity
je 62 proc. savo reikmenų 
pirkdavo ne šioje apylinkėje.

* * *
Ford kompanija buvo pasi

rengus uždaryti Plant Num. 
2 Brook Parke ir statyti 
naują dirbtuvę Meksikoje 
gaminimui mažesnių motorų 
automobiliams. Mat, Meksi
koje darbininkas uždirba tik 
$6 į valandą, o čia apie $16. 
Bet UAW unija su pagalba 
visuomenės griežtai užpro
testavo prieš tokį kompani
jos žygį, ir kompanija sutiko 
perremontuoti vietinę dirb
tuvę ir čia gaminti mažus 
motorus. Bet tas darbas gali 
užsitęsti dvejus-trejus me
tus, ir 1,200 darbininkų tek
tų per tą laiką būti bedar
biais. Pagaliau kompanija su
tiko daugeliui šių darbininkų 
duoti darbus prie įmonės 
pertaisymo.

* * *
UAW unijos organas “Soli- 

daryti” (vas. 12 d.) skelbia, 
kad šiandien bedarbių eilėse 
randasi apie 200,000 automo
bilių gaminimo pramonės 
darbininkų. J. Petraus 

chorą. Parvežė daug gerų 
linkėjimų Aido chorui ir do
vaną nuo buvusių aidiečiu 
Elenos ir Roberto Feiferių.

Po pamokos aidietės išvirė 
kavutes. A. Lupsevičienė, T. 
Stočkienė ir O. Babarskienė 
prisidėjo prie užkandžių. 
Draugiškai pasikalbėjome ir 
aptarėme Choro reikalus, iš
gėrėme taurelę už mūsų su
grįžusias choristes ir už 
draugų Feiferių sveikatą.

Kovo 29 d. pamokų neturė
jome, nes mūsų Choro moky
toja Mildred Stensler ir Cho
ro solistas Victoras Beckeris 
buvo išvykę į šiltą kraštą 
praleisti 10 dienų.

Prašome visus choristus 
susirinkti balandžio 5 dieną 
šeštadienį 3 v. po pietų į 
Laisvės salę, turėsime pra
dėti mokytis dainų pavasari
niam koncertui. Po pamokų 
turėsime priešvelykinį pasi- 
vaišinimą.

Aido choras nutarė ruošt 
savo tradicinį pavasarinį 
koncertą gegužes 20 d. Pra
šome visus lietuviškų dainų 
mylėtojus ir Aido choro rė
mėjus pasižymėti tą dieną 
savo kalendoriuje. Bus gera 
dainų programa, turėsime 
svečių dainininkų.

Po dainų programos bus 
geri pietūs. A. Cho.

Mirė
Po ilgos ir sunkios ligos 

mirė jauna lietuvaitė Diana 
Juknaitė sulaukusi 27 metų 
amžiaus, Katerinos ir Petro 
Juknių vienintelė dukrelė. 
Tėvai suteikė savo dukrelei 
aukštesnį mokslą. Diana bu
vo ištekėjusi už lenkų tautos 
vaikino Edward Staszewski.

Velionė buvo pašarvota Jo
seph J. Garšvos Haven Hill 
Funeral Home.

Per tris dienas daug žmo
nių atėjo paskutinį karta 
atsisveikinti su jauna lietu
vaite, tik pradėjusi žengti į 
gyvenimą, kokia tai žiauri 
liga nutraukė jaunos Dianos 
gyvybę.

Karstas skendo gražiau
siuose gėlių vainikuose ir 
buketuose.

Dianos palaikai buvo palai
doti švento Jono kapinėse.

Reiškiame širdingą užuo
jautą Katerinai ir Petrui 
Jukniams, visiems giminėms 
ir vyrui Edwardui. P.

Cranford, N. J.
Kovo 21 d. mirė Petras 

Vaichonis ir palaidotas į 
Fairview Cemetery, West
field, N. J.

Jis išdirbo Jersey Central 
Railroad 30 metus. Priklausė 
prie visų pažangiųjų orga
nizacijų Elizabeth, N. J., 
kaip tai—L. Liter. 54 kuo
pos, L. Darb. Susiv. 33 kp., 
Bangos Chore, ir Liet. Pro- 
gresyviško klubo; skaitė dar
bininkišką spaudą, ir visose 
organizacijose darbavosi.

Paėjo iš Lietuvos iš Rokiš- 
kio-Kamajų, mirė sulaukęs 
85 metų, buvo rimtas ir 
geras draugas, su visais gra
žiai sugyveno. Turėjo daug 
žemės ir išnuomavo parką 
piknikams. Per vasarą visa 
publika turėdavo gerus lai
kus, o organizacijos pasida
rydavo pelno.

Paliko žmoną Lucy, sūnų 
Richard, anūkę Susan ir 
marčią Robbie.

Prieš mirtį išbuvo ligoninė
je 6 savaites, nevaldė kojų 
per 5 metus. Lucia prižiūrėjo 
jį iki paskutinių dienų ir 
lankė ligoninę kasdieną iki 
mirties.

Užuojauta Tau, Lucy. Bu
vai gera žmona Petrui.

Lai būna ramu Petriui šal
toje žemėje, o šeimynai ir 
pažįstamiem, širdingiausia 
užuojauta. Bertha Makatėnas

“LAISVĖS” SUVAŽIAVIMAS 
IR BANKETAS

Sekmadienj, balandžio 20 d., Lietuvių Kooperatyvinės 
Bendrovės [“Laisvės”] dalininkų suvažiavimas įvyks 10 vai. 
ryto, “Laisvės” salėje, 102-02 Liberty Avė., Ozone Park, 
N. Y. ♦ * *

Tą pačią dieną, po suvažiavimo, 2 vai. bus pietūs su 
menine programa pagerbti “Laisvės” bendrovės direktorių 
pirmininką Povilą Ventą, sulaukusį 70 m. amžiaus ir 
apdovanotą Lietuvos TSR nusipelniusio kultūros veikėjo 
Garbės vardu proga. Auka $7.

HUDSON, MASS.

Mirė

Jonas F. Grigas
Ilgametis “Laisvės” skaitytojas ir rėmėjas mirė 

kovo 13 d. Jam būtų suėję 92 meti amžiaus kovo 19 
d.

Liko nuliūdime žmona Valerija, dukra Amelia 
Melcher ir sūnus daktaras John E. Grigas.

“Laisvės” personalas reiškia gilią užuojautą 
šeimai. jm

BRIEFS
Nora Bonosky, 22-year-old 

daughter of Philip and Fay 
Bonosky, visited us last 
week. She has returned from 
the Soviet Union where she 
spent two years—over a 
year in Vilnius University 
and almost a year in Mos
cow. She speaks Lithuanian 
and Russian languages flu
ently. Both of her parents 
are still in the Soviet Union. 
Nora is going back to Anti
och College in Ohio, gradua
ting this coming June, and 
then a law school. 

* * *
If you ever considered a 

visit to Cuba, don’t miss this 
opportunity to join a special 
group of friends in a special 
kind of trip.

This 15-day economy tour 
from May 17th through May 
31st, is value-priced at 
$1,028. The price includes 
air transportation from New 
York and transportation in 
Cuba, hotel accommodations, 
three meals a day, the full 
sight-seeing program, visa 
fee and departure tax.

For further information, 
just call Zorya, at 924-0550.* * *

One in every 10 American 
workers is an alcoholic. 
“Most people think of alco
holics as “skid row bums”, 
said Jeanne Sullivan, prezi- 

Nikki Bridges writes about the American progressive 
artist who was honored together with Ksavera:

“With her poster of three children of various hues 
holding a sunflower and a dove, Emmy Lou Packard 
declared that Peace is a Human Right. It came from the 
depths of her soul and reached the hearts and minds of 

'people throughout America and the world. She donated 
this work to the World Peace Congress in 1952, one of 
many she has given over the years to causes of peace, of 
women, of labor, and of social surges in which she has 
participated.” Use

dent of the Industrial Alco
holism Institute in Chicago, 
Ill. “But only 2 percent of 
alcoholics are on skid row.” 
She said 93 percent of alco
holic men held jobs, with 45 
percent of them in upoer 
management or the profes
sions.

* * *
You can get quicker relief 

from pain by taking aspirin 
with warm water instead of 
with cold water, according to 
Dr. Hugh R. K. Barber at 
New York Medical College.

The warm water dilates 
the blood vessels, enabling 
the stomach to absorb the 
aspirin faster and providing 
pain relief faster.

♦ * *
I was deeply touched rea

ding about Ksavera Kaross 
in the International Women’s 
Day testimonial luncheon 
program-booklet. It is al
most unbelievable that one 
person can accomplish that 
much in life, and Ksavera 
hasn’t done it for money, 
fame or power. She has done 
it for ideals, for her deep and 
sincere belief in progressive 
movement. Mike Davidow in 
his article in “Vilnis” says: 
“Sonia (Ksaverą) Kaross be
longs in the Hall of 
Fame . . .”
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